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VIRÁGTARTÓK

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus Méret (cm) kb. kg/db

Virágtartó dézsa 40-es 40 × 40 56

Virágtartó dézsa 50-es 50 × 50 100

Virágtartó dézsa 60-as 60 × 60 120

Virágtartó hatszög 40-es 40 × 40 × 40 60

Virágtartó hatszög 50-es 50 × 50 × 50 100

Virágtartó hatszög 60-as 60 × 60 × 60 160

Virágtartó láda 40 × 40-es 40 × 40 × 40 85

Virágtartó láda 80 × 40-es 80 × 40 × 40 145

Virágtartó láda 50 × 50-es 50 × 50 × 50 120

Virágtartó láda 100 × 50-es 100 × 50 × 50 205

Virágtartó láda 60 × 60-as 60 × 60 × 60 145

Virágtartó láda 120 × 60-as 120 × 60 × 60 340

Kerékpártartó 36 × 74 × 20 60

Kerti kiegészítő elemeinkkel válik teljessé a kívánt környezet 
kialakítása. Kerítéselemek, virágtartók és kerékpártartók 
különböző felületképzéssel találhatók meg termékkínála-
tunkban. Beton alapanyagú virágtartó edényeink felületét 
színezőanyag hozzáadása nélkül, természetes kőőrlemény 
alkotja. Fagy- és UV állóak, stabilak és hosszú élettartamúak. 
Kerékpártartónk esztétikus, vandálbiztos, szerény és prakti-
kus. Gyorsan elhelyezhető és nem balesetveszélyes. 
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