
HANGING PLANTER - 
Available as a single or two 

tier display



Единична или двойна висяща саксия Изключително сигурно монтиране

ВИСЯЩИ САКСИИ

Висящите саксии FullBloom имат три неръждаеми 
стоманени въжета и едно за допълнителна защита, 
което да намали възможността от своеволно 
преместване. За допълнителна сигурност този 
комплекс от стоманени въжета може да издържи 
половин тон натоварване.

Вариантът на саксия с два съда е възможен за 
висящите саксии. Така се  разкрива по-голяма 
височина и същевременно се позволява да се 
засадят по евтини или по малки цветя по  средата на 
композицията.

Уникалният иновационен дизайн на 
саксиите FullBloom предоставят 
възможност за отглеждането на 
цветни,здрави и висящи растения с 
минимална степен на поддръжка.
Има три възможни варианта от гамата:
Единична или двойна висяща саксия, и 
саксия за поставяне върху парапет.



Лесни за употреба 

Лесни за почистване и складиране

Лесни за напояване

Здрава конструкция

Дръжки за повдигане

Попълване на съдовете

Двойни само напояващи се системи

Кръгли и лесни за 
употреба

Произведени от здрав 
висококачествен Durapol® 
материал. Гамата от саксии 
за цветя е направена от 
дълготрайни материали, 
устойчиви на промените на 
времето. Не ръждясват, 
лесни за почистване и не се 
нуждаят от  пребоядисване.

Ползите са еднакви при 
ползване на висящи или 
релсови саксии.

Двете саксии имат вградени резервоари, в които се 
използва Hygromat- капилярна система за удължаване 
на периода между две напоявания.

Отглеждане на здрави растения
Резервоари за оттичане 
на излишната вода са 
разположени под 
почвения слой и 
на двата вида 
саксии. Това 
предотвратява 
пренапояване 
на корените и 
позволява 
циркулацията 
на въздуха под 
почвата.

Всяка саксия има два 
големи съда за вода, 
които са лесни за 
разполагане и 
употреба. Има 
указателни стрелки 
стрелки на дъното им 
за подпомагане на 
напояването.

И при двата вида саксии има симетрично 
разположени дръжки за по-лесно пренасяне.



СПЕЦИФИКАЦИИ
Висящи саксии  

Саксии монтиращи се на парапет  

Индивидуалност/по поръчка

Допълнителни екстри
Скоби за монтиране на стена Позлатена лента

Позлатена 
лената

Скоба за монтиране на 
стената

Инструменти Скоба за монтиране на 
пода

Допълнителни екстри

80%

гр. София бул. Княз Ал. Дондуков № 65, ет. 1
тел.: 02/ 944 20 60; Факс: 02/ 944 50 41
email: office@piubultec.bg
web: www.parkbg.com

Висяща саксия – стандарт
Максимален вътрешен диаметър:               500 мм
Вътрешна дълбочина:                                   170 мм
Външен диаметър:                                        538 мм
Максимална ширина:                                    658 мм
Височина:                                                       269 мм
Капацитет на резервоара за вода:                   10 л.

Допълнителна саксия
Максимален вътрешен диаметър:               260 мм
Вътрешна дълбочина:                                   155 мм
Външен диаметър:                                        295 мм
Височина:                                                       360 мм
Капацитет на резервоара за вода:                    2 л.

Цветове
Черен (100% рециклиран) или Зелен.
(И двата материала могат да бъдат рециклирани).

Материали
Durapol® - специален полимер издържащ
на екстремни температури, тестван за издръжливост
в лаборатория за качество – отговаря 
на стандарт BS EN ISO 9001:2000. Durapol® 
не ръждясва, лесен е за почистване и 
не се пребоядисва, UV.

Скобите могат 
да бъдат с 
допълнителни 
екстри по избор.
Конструирани от 
лека стомана с 
Armortec 
покритие, 
предпазващо от 
ръжда.

Поради тежестта на пълните саксии 
препоръчваме да се използва захващаща за 
стената скоба. Glasdon не отговаря за грешно 
инсталиране или падане на саксията поради 
липса на скоба на Gladston.
(Препоръчваме подробно разглеждане на сайта за 
избор на най-подходящ вид скоба за стената).

Висящи саксии FullBloom 
-може да се добави 
лента със позлатено 
покритие по желание на 
клиента.

Саксиите имат монолитно-оформена 
кухина с размер А5 за персонализиране 
като допълнителна екстра. За повече 
информация по отношение на 
персонализирането моля свържете се 
отдел продажби

Размери
Максимална вътрешна дълбочина:      200мм
Максимална вътрешна дължина:       1284мм
Максимална външна дължина:           1374мм
Максимална външна височина:            306мм
Капацитет на резервоара за вода:           15л.

Цветове
Черен (100% рециклиран) или Зелен.
(И двата материала могат да бъдат 
рециклирани).

Материали
Саксии: Durapol - специален полимер 
издържащ на екстремни температури, 
тестван за издръжливост  в лаборатория за 
качество – отговаря на стандарт BS EN ISO 
9001:2000
Durapol® не ръждясва, лесен е за 
почистване и не се пребоядисва

Саксии FullBloom 
-може да се 
добави лента със 
позлатено 
покритие по 
желание на 
клиента. 

Надеждно 
инсталира-
не позволя-
ващо саксията да се 
постави на бетонна 
основа или павета.

Устойчива
на тежест 
скоба поз-
волява на 
саксията да бъде 
прикрепена за стената.

Позволява да се 
затегне 
прихващането 
чрез отвертка.
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