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Oferta Donic Betonowych 2021 (od 01.09.21)

Donice z betonu architektonicznego
umożliwiają aranżację zieleni
zarówno w przestrzeni miejskiej jak
i w przydomowych ogródkach czy
tarasach. Stanowią przyjazny akcent
dekoracyjny i wprowadzają
dodatkowe walory estetyczne w
miejskich skwerach, placach, ulicach,
centrach handlowych, i ogródkach
restauracyjnych.
Różnorodne i nowoczesne modele
donic dzięki klasycznej formie
wkomponowują się w nowoczesne wnętrza domów i biurowców.
Na indywidualne zamówienie zaoferować możemy wiele różnych rozmiarów, zarówno
standardowych jak i niestandardowych, oraz kolorów: jasny szary, ciemno szary, ceglasty,
bielony i inne. Donice z betonu są bardzo wytrzymałe – posiadają dodatkowe wzmocnienia,
a dzięki impregnacji są odporne na działanie czynników zewnętrznych tj. temperatura mróz,
opady itp., Gwarantuje to trwałość na lata. Ze względu na ciężar i trwałość betonu donice nie
są narażone na kradzieże czy zniszczenie.
Aby sprostać różnym potrzebom naszych klientów donice betonowe produkujemy w dwóch
technologiach – donice łączone z elementów, i donice wylewane z formy.
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Ceny donic (str4)
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Donice z wysokiej klasy betonu architektonicznego do domu lub ogrodu ,
także bez dna
Wykonane z elementów betonowych (beton architektoniczny)
połączonych bardzo wytrzymałam, elastycznym klejem, co zapewnia im
dużą tolerancję na zmiany temperatur
Bardzo wytrzymałe – zbrojone włóknem rozproszonym i siatką,
impregnowane
Lekka konstrukcja- grubość ścianek 2-3 cm, relatywnie mała waga w
odróżnieniu od donic odlewanych umożliwia ich dowolne ustawienie
Designerski wygląd przez efektowne łączenia
Donice nadają się również do wewnątrz –warstwa hydroizolacji na
zamówienie
Kolory: jasny szary (naturalny), ciemny szary , bielony , antracyt lub inny na
zamówienie
Możliwość nadruku lub odcisku na ściance donicy na zamowienie
Kształt- trapez, prostokąt, L-ka, / rozmiar dowolny (1 element do 200 cm)
Ceny najbardziej popularnych rozmiarów str4
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Donice z formy (monolity)
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Donice z wysokiej klasy betonu architektonicznego do domu lub ogrodu.
Donice odlewana z formy
Bardzo wytrzymałe -posiadają dodatkowe zbrojenie, impregnowane
Mrozoodporne- posiadają warstwę hydroizolacji, a dodatkowe ocieplenie dna i ścian
bocznych stanowią ochronę roślin przed niskimi temperaturami
Donice mogą być wstawiane także do wewnątrz (nie potrzeba podstawek ani innych
dodatkowych zabezpieczeń)
Kolory: jasny szary (naturalny), ciemny szary, bielony, antracyt lub inny na specjalne
zamówienie klienta

Ceny donic standardowych str4
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Wymiary cm
Dł. x szer. x wys.

Cena brutto
Jasno/ciemno
szary

Cena brutto
Antracyt/bielony

Waga

50x50x50
60x60x60
70x70x70

400
695
795

100x30x50
100x40x50
100x50x50
120x30x60
120x40x60
120x50x60
140x30x70
140x40x70

520
585
650
700
750
855
910
1000

460
799
914
598

53kg
77kg
103kg
68kg

140x50x70

1090

673
748
805
863
983
1046
1150
1253

75kg
84kg
91kg
100kg
111kg
117kg
130kg
141kg

40x35x35
40x40x40
40x40x50 /60
40x40x70 /80
40x40x90 /100
50x50x50 /60
50x50x70 /80
50x50x90 /100
60x40x50 /60
60x40x70 /80
60x40x90 /100
70x40x40
80x40x40
70x40x50 /60
80x40x50 /60
70x40x70 /80
80x40x70 /80
70x40x90 /100
80x40x90 /100
100x40x40
100x50x40
100x40x50 /60
100x40x70 /80
100x40x90 /100
120x40x40
120x40x50 /60
120x40x70 /80
120x40x90m /100
100x50x50 /60
100x50x70 /80
100x50x90 /100
60x60x60
90x60x60
90x60x70 /80
90x60x90 /100
75x75x40
75x75x50 /60
75x75x70 /80
75x75x90 /100
80x80x50 /60
80x80x 70 /80

189
300
320
450
600
440
500
650
400
420
600

190
320
340
495
650
470
550
740
440
460
650
495

500
530
990
1200
550
600
1050
1260
530
990
1200
600
750
850
1200
650
740
940
1100
740
940

49kg
60kg
72kg/84kg
96kg/108kg
120kg/132kg
94kg/109kh
124kg/139kg
154kg/169kg
93kg/108kg
123kg/138kg
153kg/168kg
87kg
96kg
105kg/121kg
114kg/132kg
137kg/153kg
150kg/168kg
169kg/185kg
168kg/186kg
114kg
127kg
140kg/153kg
166kg/179kg
192kg/205kg
132kg
156kg/180kg
204kg/228kg
252kg/276kg
150kg/ 165kg
180kg/195kg
210kg/225kg
135kg
175kg
198kg/221kg
244kg/267kg
132kg
154kg/176kg
198kg/220kg
242kg/264kg
168kg/192kg
216kg/240kg
264kg/288kg

80x80x90 /100

1100

Opis

Donice łączone z płyt
betonowych
Kwadraty, prostokąty, trapezy
Ścianka o grubości 2-3 cm
Ścianki łączone pod katem 45 stopni
Podwójne wzmocnienie
Impregnacja, otwory drenażowe w cenie
Hydroizolacja za dodatkową opłatą
Możliwy dowolny rozmiar

Donice wylewane z formy
(monolity)
Kwadraty i prostokąty, możliwe trapezy
Ścianka o grubości 5 cm
Podwójne wzmocnienie
Impregnacja , otwory drenażowe w cenie
Wbudowana termoizolacja i hydroizolacja

450
550
500
660
600
670
620
550
570
1050
1290
590
650
1150
1370
570
1050
1290
650
790
920
1290
700
790
990
1200
790
990
1200
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Doniczki i osłonki betonowe (ceny detaliczne brutto)
Donice Okrągłe walce
Donica h75/ śr40 – 595 zł, waga 45 kg
Donica h57 / śr28- 220 zł waga; 35kg
Donica h47/ śr24- 175 zł waga; 24kg
Donica h 35/ śr18- 100 zł waga; 11kg
Donica h 26/ śr13- 71,5 zł waga;4kg
Donica h14/ śr15-40zł waga; 4kg

Donice Okrągłe
Donica h25 /śr28- 115zł waga;15kg
Donica h21 /śr24- 85zł waga;8kg
Donica h18 /śr19-59zł waga;5kg
Donica h14 /śr15-55zł waga; 4kg
Donica h11,5 /śr13- 53zł waga; 2kg

Donice Okrągłe z rantem
Donica h35/śr26- 79zł waga;17kg
Donica h18/śr18- 52zł waga; 5kg
Donica h15/śr16- 47zł waga;2kg

Donice okrągłe Stożek

Donica h27/śr. 28120zł waga;15kg
Donica h39/ śr.38 –
150zł waga; 30kg

Doniczki Okrągła
prosta
h30/śr28 - 150zł
h24/ śr24 – 130zł
h19/ śr19 – 70zł

Cennik ważny od 1.09.2021, Wprowadzenie nowego cennika powoduje automatycznie nieważność cen zawartych w cennik wcześniejszym
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Betonowe popielnice ze stalowym wkładem, z możliwością wykonania dowolnego nadruku
do aranżacji kącików palacza w ogrodach, hotelach, restauracjach czy biurach.
Kolor jasno szary , ciemno szary , bielony i antracyt
25x25x80h
Cena 520 zł brutto/szt. (nadruk papierosa w cenie)

