
Hartika Garden. Ogród trwałych
możliwości.
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Drewno kompozytowe
Hartika.Twoje rośliny
pod trwałą ochroną.
Drewno kompozytowe Hartika łączy w sobie
piękno prawdziwego drewna z niezawodną i
ekologiczną technologią biokompozytową.

Z jego wykorzystaniem stworzysz niezwykły klimat
w ogrodzie, na tarasie, balkonie oraz wszędzie tam,
gdzie Twoje ulubione kwiaty i zioła potrzebować
będą przyjemnego i trwałego siedliska.

Nasze donice sprostają nawet najbardziej
wymagającymwarunkom klimatycznym i będą
cieszyć swoimwidokiem przez długie lata.

Nie musisz ograniczać się do gotowych rozwiązań.
Nasz system zapewnia nieograniczonemożliwości
aranżacji, które z łatwością możesz wykonać
samodzielnie. Drewno kompozytowe Hartika to
także wybór gotowych elementów, takich jak
deski, profile, słupki dzięki którym bez trudu
zagospodarujesz wolną przestrzeń, stworzysz
osłonę przed wiatrem, czy też trwałą przegrodę
balkonową.
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Nowa de�nicja piękna
i trwałości w ogrodznie.

3 LATAGWARANCJI
NA PĘKNIĘCIA
I DEFORMACJE

25 LATGWARANCJI
NAGNICIE
I BUTWIENIE

NIEWYMAGA
IMPREGNACJI

BIOKOMPOZYTOWY
PRODUKT

EKOLOGICZNY

WIELOKROTNIE
TRWALSZE
NIŻ DREWNO

Wolność pomysłów
i aranżacji.

Tworząc systemHartika Garden kierowaliśmy się
doświadczeniami wieloletniej produkcji trwałych
pokryć tarasowych.

Naszym celem było zapewnienie długoletniej
trwałości oraz nieograniczonych wariantów aranżacji
ogrodów, balkonów, tarasów, a także wszelkich innych
przestrzeni upiększanych przez elementy drobnej
architektury ogrodowej.

Jesteśmy przekonani, iż systemHartika Garden spełnił
nasze oczekiwania i będzie przynosić moc satysfakcji
użytkownikom, którzy zdecydują się zeń skorzystać.

Całość elementów systemuwykonana jest z ekologicznie
pozyskanego surowca drzewnego oraz osnowy z
polichlorku winylu. Dzięki temu nasz materiał przypomina w
wyglądzie oraz dotyku drewno, zapewniając jednocześnie
znacznie większą trwałość i odporność na czynniki
atmosferyczne.

Jeśli poszukujesz gotowych, estetycznych rozwiązań
zapewniających trwałą ochronę roślin, systemHartika
Garden zapewni je na lata.

Jeżeli wymagasz więcej i uważasz, że Twoja przestrzeń
powinna zostać zagospodarowana w sposób indywidualny,
możesz skorzystać z wielu możliwości, które daje
samodzielna budowa elementów architektury ogrodowej
przy użyciu elementów systemu Hartika Garden.

Niezależnie czy w zadbanym ogrodzie, czy też na tarasie lub
słonecznym balkonie, drewno kompozytowe Hartika
posłuży przez wiele lat, pomagając stworzyć przytulny
klimat. Będzie zapewniać wyśmienitą ochronę roślin
ciesząc swoim pięknym, naturalnymwyglądem.



KATALOG ELEMENTÓW
GOTOWYCH - DONICE
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DONICAHARTIKAKLASS
Symbol:HGA-06
Kolor:Orzech szlachetny

DONICAHARTIKAKLASS
Symbol:HGA-06
Kolor:Dąb Lindberg



DONICAHARTIKAKLASS
Symbol:HGA-06
Kolor: Świerk dymny

DONICAHARTIKAKLASS
Symbol:HGA-06
Kolor:Klon lodowy
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DONICAHARTIKAPRO
Symbol:HGA-07
Kolor:Orzech szlachetny

DONICAHARTIKAPRO
Symbol:HGA-07
Kolor:Dąb Lindberg
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DONICAHARTIKAPRO
Symbol:HGA-07
Kolor: Świerk dymny

DONICAHARTIKAPRO
Symbol:HGA-07
Kolor:Klon lodowy
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Hartika Garden
KlassDonica

SymbolHGA-06-90
Wymiar wys./szer./dł.:
43(27*)X60X90 cm
Masa: 27 kg

Hartika Garden
Donica Klass
SymbolHGA-06-120
Wymiar wys./szer./dł.:
43(27*)X60X120 cm
Masa: 32 kg

Hartika Garden
Donica Klass
SymbolHGA-06-60
Wymiar wys./szer./dł.:
43(27*)X60X60 cm
Masa: 23 kg
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WYMIARYDONICKLASS
symbol HGA-06
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Hartika Garden
ProDonica

SymbolHGA-07-90
Wymiar wys./szer./dł.:
43(27*)X60X90 cm
Masa: 27 kg

Hartika Garden
Donica Pro
SymbolHGA-07-120
Wymiar wys./szer./dł.:
43(27*)X60X120 cm
Masa: 32 kg

Hartika Garden
Donica Pro
SymbolHGA-07-60
Wymiar wys./szer./dł.:
43(27*)X60X60 cm
Masa: 23 kg
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WYMIARYDONIC PRO
symbol HGA-07



PROJEKTY INDYWIDUALNE

GARDEN

System Hartika Garden oferuje elementy bazowe do samodzielnej obróbki oraz montażu. Należą do nich profile,
deski do konstrukcji ścian oraz listwywykończeniowe i profile łączące. Przy ichwykorzystaniu stworzycie Państwo
nie tylko gustowną donicę, ale także funkcjonalną i stabilną przegrodę na balkonie względnie tarasie, lekką ściankę
działową, czy też pełne lub ażurowe przepierzenie. Wykaz dostępnych elementów znajdziecie Państwo na stronie
www.hartika.com,atakżeudystrybutorówsystemuHartika.

Wprzypadkuprojektówindywidualnych (zwłaszczawrazieniestandardowychwymiarówlubpołączeniadwóchalbo
więcej kolorów), prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutoremw celu uzyskania wyceny. Najbliższego dystrybutora
znajdzieciePaństwonastroniewww.hartika.com/kontakt.



Hartika Garden - daj się zainspirować!

Hartika Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9, 19-230 Szczuczyn
Tel. 86 444 20 20, hartika@hartika.com

Znajdź dystrybutora nawww.hartika.com/kontakt

Planujesz aranżację przestrzeni ogrodowej, zielony kącik na tarasie lub balkonie? Komfort klientów jest dla nas
priorytetem. Nasze gazony oraz elementy architektury ogrodowej zapewnią trwałą ochronę Twoich ulubionych
roślin. Niewymagają impregnacji, odnawiania oraz podobnych regularnych zabiegówpielęgnacyjnych, dzięki czemu
możeszwcałościoddaćsięrelaksowiwprzyjemnej,naturalnejatmosferze.

więcej na:
www.hartika.com
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