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O NASZYM
SKLEPIE
According to Wikipedia,  a garden is  a planned space,
usual ly  outdoors,  set  aside for the display,
cult ivat ion,  and enjoyment of  plants and other forms
of nature.  The garden can incorporate both natural
and man-made materia ls .  The most common form
today is  known as a residentia l  garden,  but the term
garden has tradit ional ly  been a more general  one.
Zoos,  which display wi ld animals in s imulated natural
habitats ,  were formerly cal led zoological  gardens.
Western gardens are almost universal ly  based on
plants ,  with garden often s ignify ing a shortened form
of botanical  garden.
 
Some tradit ional  types of  eastern gardens,  such as
Zen gardens,  use plants sparsely or not at  a l l .



WIĘCEJ
DEKORACJI 

DONICZKA OKRĄGŁA ORIENT DOR160

The plants vary from annual  and creeping herbs to
shrubs.

DONICZKA OKRĄGŁA WHEATY DWH160

They can be propagated easi ly  by separat ing offsets ,
but a lso by leaf  cutt ings,  and by seed.

6,19 z ł

6 ,29 z ł



DONICZKA OKRĄGŁA DOR

Wzór na powierzchni  doniczki  nawiązuje podkreśla je j  e legancje.
 Detal ,  który będzie dopełnieniem aranżacj i

 i  wprowadzi  świąteczny k l imat do każdego wnętrza.
Doniczki  są w różnych rozmiarach.  Od najwyższej ,  która ma 23 cm wysokości  (DOR260) do najniższej

(DOR130) .



Okrągła doniczka o teksturowanej  powierzchni ,  przypominającej  ręcznie
 wykonane,  plecione wyroby z suszonych traw. Kolekcja Wheaty nawiązuje 

do rustykalnego trendu. Idealnie wkomponuje s ię w każde wnętrze
Doniczki  są w różnych rozmiarach.  Od najwyższej ,  która ma 23 cm wysokości  (DWH260) do najniższe

(DWH130).

DONICZKA OKRĄGŁA WHEATY DWH160



 
Stawiamy na różnorodność! 

Odpowiedzią jest będąca absolutnym
aranżacyjnym klasykiem kolekcja

dekoracyjnych osłonek na doniczki,
wyselekcjonowanych pod kątem

estetycznym.
Dedykowana estetom i miłośnikom

motywów świątecznych.
Mogą z powodzeniem pełnić rolę

pojemników na drobiazgi, bombki, małe
choinki, stroiki lub na Wilczomlecz

nadobny czyli Gwiazdę betlejemską.  
Osłonki o zróżnicowanej szerokości

rantu występują w 4 rozmiarach

DONICZKA WE WZORY
DML



 DML160

średnica:  16 cm 
wysokość :  15 cm

DML140

średnica:  14 cm
wysokość:  13 cm

DML120

średnica:  12 cm
wysokość:  11 cm

4,49 z ł 3 ,59 z ł 2 ,89 z ł

WYBÓR WZORÓW I ROZMIARÓW



CAREX PHYLLOCEPHALA (SPARKLER)

Garden design is  the creat ion of  plans for the layout
and plant ing of  gardens and landscapes.

OPHIOPOGON PLANISCAPUS
(NIGRESCENS)

Gardens may be designed by garden owners
themselves,  or by professionals .

PLAZIA ARGENTEA (PLAZIA)

Professional  garden designers tend to be trained in
principles of  design and hort iculture,  and have a
knowledge and experience of  using plants.

$ 5.75

$ 6.45

$ 5.60



STABILNE  ŚWIĘTA TO PODSTAWA

GRUDZIEŃ 2019 KATALOG PRODUKTÓW - STOJAKI CHOINKOWE 

OD X LAT RAZEM SKLEP-KWIECISTY.PL



STOJAKI CHOINKOWE
FIRMY BOST
Produkowane przez firmę Bost modele stojaków choinkowych
są zaprojektowane przez doświadczonych projektantów,
absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. 
 
Każdy model podstawki choinkowej posiada atrakcyjną i
oryginalną formę plastyczną nawiązującą do klimatu Świąt
Bożego Narodzenia.
Wszystkie modele charakteryzuje doskonała funkcjonalność:
•  są bezpieczne i bardzo stabilne  dzięki optymalnemu
doborowi punktów podparcia
•  są lekkie  i niewielkich rozmiarów , co ułatwia ich
przechowywanie.
•  umożliwiają łatwy i szybki montaż  drzewek zarówno o małej
jak i dużej średnicy pnia drzewka (jodła kaukaska, świerk
srebrny).
•  Posiadają pojemnik na wodę , co pozwala zachować przez
długi czas świeżość i naturalny zapach choinki
 Wykonane są z tworzywa sztucznego o znacznej wytrzymałości.
Stojaki produkowane są w kolorze zielonym ze śrubami w
kolorze srebrnym.



GWIAZDA 15W
Max wysokość choinki  do 2,5mb.

Średnica pnia do 9cm

OKRĄGŁY 24W
Max wysokość choinki  do 2,9mb.

Średnica pnia do 10cm

24,59 z ł 27,39 z ł

EKO 25W

MAX 18W XS 14W

Max wysokość choinki  do 4mb.
Średnica pnia do 11,5 cm

Max wysokość choinki  do 4mb.
Średnica pnia do 10cm

Max wysokość choinki  do 3,2mb.
Średnica pnia do 10cm

41,99 z ł

37,49 z ł 29,99 z ł



STOJAKI CHOINKOWE
FIRMY FORMPLASTIC 
Firma FormPlastic została powołana do życia
ponad 40 lat temu. Przez tak długi czas
wypracowali metody umożliwiające dostarczanie
klientom najlepszych rozwiązań produktowych.
Jakość produktów jest potwierdzona kartami
technologicznymi materiałów, z których
wykonywane są artykuły – użycie surowca o
najwyższych parametrach jakościowych stanowi
dla polskiego producenta FormPlastic wysoki
priorytet i w takim działaniu upatrujemy sens
swojej działalności.



PLANET
Max wysokość choinki  2 ,5m

Średnica pnia do 9cm

48,00 z ł

GWIAZDA
Max wysokość choinki  2 ,5m.

Średnica pnia do 7cm

59,29 z ł

ORBIT
Maksymalna wysokość choinki :  2 m

Szerokość pnia:  10.0 cm

22,59 z ł

Wszystkie stojaki 
 przystosowane są do
podlewania choinkii



DZIĘKUJEMY ŻE Z NAMI JESTEŚ

- 5 % na całe zakupy 
KOD: SWIETA


