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DOnice

3

DOnice SaRlat
doskonałe połączenie dwóch materiałów, które dostarczy 
waszym przestrzeniom należnej nobilitacji.

 
stelaż

 > konstrukcja z rury stalowej.
 > Panele boczne z dębu certyfikowanego PeFc.
 > dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza: 

• wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• ruchomy pojemnik z poliestru
• ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami  
do podnoszenia.

 > nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.
 
Wykończenie

 > malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg 
naszej palety ral (patrz strona 4).
 > Panele z drewna lazurowanego w kolorze mahoń.
 > dostarczana zmontowana.

 
Opcje

 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem 
stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku 
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniającyWnętrze stalowe Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

650 x 650 x 700 201276 201170 201174 201600

900 x 900 x 800 201277 201171 201175 201601

1050 x 1050 x 1050 201278 201172 201176 201602

1250 x 1250 x 1150 201279 201173 201177 201603

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

1

DOnica na DRzewa PROVince
Klasyczny wygląd donicy wyprodukowanej w 100% ze stali, 
możliwość dopasowania wersji wykończenia do indywidualnych 
potrzeb, za pomocą gałek dekoracyjnych.

stelaż
 > konstrukcja z rury stalowej Ø 76 mm.
 > Panele boczne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.
 > dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza: 

• wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• ruchomy pojemnik z poliestru
• ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

 > nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.
Wykończenie

 > malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety 
ral (patrz strona 4).
 > dostarczana zmontowana.

Opcje
 > System nawadniający.
 > Pierścienie do podnoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
opcja ławka bez oparcia Estoril
zaprojektowana aby tworzyć z donicami kompozycje geometryczne 
wedle waszego uznania. 

Specjalny numer katalogowy tej ławki zawiera w sobie system 
mocowania do donic.

 > Blacha stalowa perforowana, gr. 2 mm, otoczona stalową rurą.
 > > wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku.

Specjalna ławka bez oparcia estoril dł. 1800 mm Nr Kat. 201300

2

DOnice cOnViViale®
donice z charakterem, które nadadzą niepowtarzalnej estetyki 
waszej przestrzeni.

stelaż
 > konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo 40x40 mm.
 > Panele boczne ze stali ocynkowanej ogniowo.
 > dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza: 

• wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• ruchomy pojemnik z poliestru
• ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.

 > nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.
Wykończenie

 > malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety 
ral (patrz strona 4).
 > dostarczana zmontowana.

Opcje
 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika 
poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniającyWnętrze 
stalowe

Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

800 x 800 x 813 201266 201531 201534 201610

1000 x 500 x 813 201267 201532 201535 201611

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

1

2

Szer. x dł. x wys. 
(mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniającyWnętrze 
stalowe

Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

Ci
ty

800 x 800 x 750 201260 201510 201520 201606

1000 x 500 x 750 201255 201511 201521 201607

Ag
or

a 800 x 800 x 750 201250 201512 201522 201606

1000 x 500 x 750 201256 201513 201523 201607

Ku
la 800 x 800 x 750 201251 201514 201524 201606

1000 x 500 x 750 201257 201515 201525 201607

Fo
ru

m 800 x 800 x 750 201264 201516 201526 201606

1000 x 500 x 750 201259 201517 201527 201607

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

nr kat. 201173nr kat. 201260 + 201300
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DOnice

1

DOnice wenecJa
donica o współczesnym wyglądzie, dostarczająca 
nowoczesnego charakteru waszym przestrzeniom 
publicznym.

 
stelaż

 > konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo  
40x40 mm.
 > Panele boczne ze stali ocynkowanej ogniowo, gr. od 2 do 
4 mm.
 > dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza: 

• wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• ruchomy pojemnik z poliestru
•  ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do 

podnoszenia.
 > nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

 
Wykończenie

 > malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg 
naszej palety ral (patrz strona 4).
 > dostarczana zmontowana.

 
Opcje

 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem 
stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku 
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. 
(mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniającyWnętrze 
stalowe

Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

800 x 800 x 600 201270 201190 201191 201235

1000 x 1000 x 800 201271 201192 201193 201236

1200 x 1200 x 900 201269 201194 201195 201237

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

2

DOnice SilaOS®
donice utrzymane w duchu linii Silaos® aby pozostać w 
harmonii z pozostałymi elementami wyposażenia waszych 
terenów zielonych.

 
stelaż i wykończenie
charakaterystyka jak w przypadku donicy wenecja.

 
Opcje

 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem 
stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku 
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia). 

Szer. x dł. x wys. 
(mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniającyWnętrze 
stalowe

Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

800 x 800 x 600 201272 201500 201501 201235

1000 x 1000 x 800 201273 201502 201503 201236

1200 x 1200 x 900 201240 201504 201505 201237

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

2

OCYNK 
OGNIOWY

4

DOnice OlBia 
Prosty wygląd donicy, która dopasuje się do przestrzeni 
"klasycznych" i "współczesnych".  
 
stelaż i wykończenie

 > charakaterystyka jak w przypadku donicy wenecja.
 
Opcje

 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem 
stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku 
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).
 > Ławka narożna: ławka o cechach technicznych jak w 
przypadku ławki bez oparcia ryga (patrz strona 20), 
odpowiada wymiarom donicom olbia . 

3

DOnice ORSay
okrągły kształt tej donicy czyni ją wyjątkowo estetyczną 
i wytrzymałą.

 
stelaż

 > konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo.
 > dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza: 

• wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• ruchomy pojemnik z poliestru
•  ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do 

podnoszenia.
 > Panele boczne ze stali ocynkowanej ogniowo, gr. 1 mm.
 > nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

 
Wykończenie

 > malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej 
palety ral (patrz strona 4).
 > dostarczana zmontowana.

 
Opcje

 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem 
stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku 
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. 
(mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniającyWnętrze 
stalowe

Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

Ø 950 x H. 700 201274 201440 201441 201238

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

3

4

OCYNK 
OGNIOWY

Szer. x dł. x wys. 
(mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniający

opcja 
ławka 

narożnaWnętrze 
stalowe

Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

800 x 800 x 600 201275 201540 201543 201235 209190

1000 x 1000 x 800 201288 201541 201544 201236 209191

1200 x 1200 x 900 201289 201542 201545 201237 209192

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

nr kat. 201505

nr kat. 201274

nr kat. 201542

nr kat. 201544 + 209191

nr kat. 201192
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Pojemnik poliestrowy 
z uchwytami

1

DOnice BReSt 
Donica w 100% wykonana z drewna, o bardzo klasycznym 
wyglądzie. 
zakończona gałkami dekoracyjnymi kula lub city, 
dostępna w kilku rozmiarach, donica oferuje możliwości 
aby ożywić wasze przestrzenie. 
 
stelaż

 > konstrukcja z drewna egzotycznego certyfikowanego 
FSc.
 > Panele boczne z drewna egzotycznego certyfikowanego 
FSc.
 > 2 gałki drewniane do wyboru: kula lub city.
 > dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza: 

• wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• ruchomy pojemnik z poliestru
•  ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami  

do podnoszenia.
 > nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

 
Wykończenie

 > drewno zabezpieczone 3 warstwami lazury na bazie 
wodnej w kolorze mahoń lub 3 warstwami lakieru w 
kolorach z naszej palety ral (patrz strona 4).
 > dostarczana zmontowana.

 
Opcje

 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem 
stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku 
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

DOnice

Gałki drewniane City Kula
opcja 

system 
nawadniającyWnętrze 

stalowe
Poj.  

poliestrowy
Poj. poliestrowy 

z uchwytami 
Wnętrze 
stalowe

Poj.  
poliestrowy

Poj. poliestrowy 
z uchwytami 

W
yk

oń
cz

en
ie

 la
zu

ro
w

an
e

         500 x 500 x 550 201350 201354 201358 201352 201356 201360 201615

         650 x 650 x 650 201281 201364 201368 201280 201366 201370 201616

         850 x 850 x 800 201283 201374 201378 201282 201376 201380 201617

         1050 x 1050 x 1050 201285 201164 201386 201284 201165 201388 201618

     1200 x 650 x 650 201390 201394 201398 201392 201396 201400 201619

     1200 x 850 x 800 201402 201406 201410 201404 201408 201412 201620

         1200 x 1200 x 1000 201287 201166 201418 201286 201167 201420 201621

     2000 x 1050 x 1000 201422 201426 201430 201424 201428 201432 201622

W
yk

oń
cz

en
ie

 la
ki

er
ow

an
e

         500 x 500 x 550 201351 201355 201359 201353 201357 201361 201615

         650 x 650 x 650 201362 201365 201369 201363 201367 201371 201616

         850 x 850 x 800 201372 201375 201379 201373 201377 201381 201617

         1050 x 1050 x 1050 201382 201384 201387 201383 201385 201389 201618

     1200 x 650 x 650 201391 201395 201399 201393 201397 201401 201619

     1200 x 850 x 800 201403 201407 201411 201405 201409 201413 201620

         1200 x 1200 x 1000 201414 201416 201419 201415 201417 201421 201621

     2000 x 1050 x 1000 201423 201427 201431 201425 201429 201433 201622

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

dł. x szer. x 
wys. (mm)

wyposażenie

nr kat. 201385

nr kat. 201373

nr kat. 201421
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DOnice PORtO
dyskrecja i modułowość są głównymi cechami tych 
donic, które na pierwszym miejscu stawiają piękno 
umieszczanych w nich kwiatów. wielość dostępnych 
rozmiarów ułatwia skomponowanie przestrzeni.

 
stelaż

 > konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo.
 > Panele boczne z drewna egzotycznego certyfikowanego 
FSc.
 > dostępne 3 wersje wykończenia wnętrza: 

• wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• ruchomy pojemnik z poliestru
•  ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do 

podnoszenia.
 > nogi wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

 
Wykończenie

 > drewno lazurowane w kolorze mahoń
 > dostarczana zmontowana.

 
Opcje

 > System nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem 
stalowym).
 > Pierścienie do podnoszenia (wyłącznie w przypadku 
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Szer. x dł. x wys. (mm)

wyposażenie opcja 
system 

nawadniającyWnętrze stalowe Poj.  
poliestrowy

Poj.  
poliestrowy  
z uchwytami

 420 x 420 x 400 201450 201295 201451 201625

 500 x 500 x 400 201452 201296 201453 201626

 600 x 600 x 500 201454 201455 201456 201627

 770 x 770 x 500 201457 201458 201459 201628

 950 x 420 x 400 201460 201297 201461 201629

 950 x 950 x 600 201462 201463 201464 201630

 1100 x 600 x 550 201465 201466 201467 201631

 1200 x 1200 x 600 201468 201469 201470 201632

 1200 x 1200 x 1000 201471 201472 201473 201632

 Ø 700 x 550 201474 201298 201475 201633

 Ø 1100 x 550 201476 201477 201478 201634

 Ø 1000 x 650 201479 201480 201481 201635

opcja pierścienie do podnoszenia donic 201291

DOnice

nr kat. 201477

nr kat. 201462

nr kat. 201454

Pojemnik poliestrowy 
z uchwytami


