Dzień dobry!
Jesteśmy firmą opracowującą innowacyjne, ekologiczne
rozwiązania dla miast w obszarze zieleni.
Wykonujemy rosnące elementy architektury parkowej i
ogrodowej - żywe, zazieleniające się budowle i obiekty z
wierzby wiciowej.

Działamy od 2013 roku i od tamtej pory wykonaliśmy ponad
100 konstrukcji wierzbowych w różnych częściach Polski.
Jesteśmy jedyną w Polsce grupą wykształconą przez
Hansa Petera Sturma, prekursora żywej architektury.

BUDOWLE I OBIEKTY Z WIERZBY
ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE
W ZAZIELENIANIU MIAST
I ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU.
Budowle i obiekty z w wierzby spełniają kryteria rozwiązań
typu NBS (nature based solutions) – rozwiązań
inspirowanych przyrodą, które: są łatwo dostępne, efektywne
ekonomicznie, przyjazne mieszkańcom miast, dostarczają
korzyści natury ekologicznej i wspierają adaptację do zmian
klimatu.

BUDOWLE I OBIEKTY Z WIERZBY WICIOWEJ
Budowle z wierzby pełnią funkcje użytkowe, służąc do odpoczynku,
schronienia, zabawy oraz estetyczne – nadając miejscu, w którym
powstają zupełnie nowy wizerunek.
Świetnie sprawdzają się w parkach, na terenach rekreacyjnych i
placach zabaw jak również w przestrzeni miasta - dają możliwość
wprowadzenia terenów zieleni w obszarach o gęstej zabudowie.
Wykonujemy duże altany, pawilony, pergole, oraz mniejsze
budowle - tunele, igloo, szałasy, a także instalacje artystyczne.
Obiekty z wierzby – w tym m.in. różnego rodzaju płoty, mogą służyć
jako bariery akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej czy zielone ekrany
antysmogowe.

Sadzimy na terenach zieleni, zielonych dachach lub w obiektach
zamkniętych, jako zieleń tymczasowa/mobilna.

BUDOWLE Z WIERZBY OCZYSZCZAJĄ: GLEBĘ, WODĘ, POWIETRZE!
Wierzba jest najefektywniejszą z roślin wykorzystywaną do
oczyszczania gleby z metali ciężkich, związków toksycznych poprzez
wbudowanie ich w swoją biomasę.
Korzenie wierzby wychwytują ponad 80% zanieczyszczeń wody,
roślina skutecznie filtruje powietrze z zanieczyszczeń.
Budowle z wierzby wpływają na poprawę mikroklimatu miejskiego
dzięki zwiększaniu wilgotności powietrza, dają cień latem i obniżając
temperaturę zapobiegają tworzeniu się tzw. „wysp ciepła”.
Budowle i obiekty z wierzby pozytywnie wpływają na wzrost
bioróżnorodności miejskiej.
Żywa architektura znajduje zastosowanie w zazielenianiu miast tu,
rewitalizacji terenów zdegradowanych, jako bariery akustyczne,
zielone pasy izolacyjne czy zielone ekrany antysmogowe.

KALENDARZ SADZENIA
- sezon wiosenny (luty, marzec, I poł kwietnia)
- sezon jesienny (II poł. października, listopad,
grudzień)
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CENY
Budowle z wierzby oferujemy w 2 wariantach cenowych:
1. WYKONANIE BUDOWLI - nasadzenie wierzby i formowanie budowli do wybranego
kształtu
2. WYKONANIE BUDOWLI + JEDNORAZOWA POKAZOWA PIELĘGNACJA + ROCZNA
GWARANCJA

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MODELAMI BUDOWLI I KONTAKTU Z NAMI

Altany duże doskonale odnajdują się w
przestrzeni publicznej - na terenach zielonych:
parkach, skwerkach, w miejskich ogrodach.
Altany wierzbowe na planie koła. Wykonane z
gałęzi wierzbowych łączonych w słupy,
artystycznie formowanych, zasadzone w ziemi.

MODELE:

•
•
•
•
•

ALTANA BAŚNIOWA
ALTANA KLASYCZNA
ALTANA SUŁTANKA
ALTANA ŚWIĄTYNIA
ALTANA PAWILON

Rozmiar „ L”
Średnica: 4,0 - 4,5 m
Wysokość: 2,8 - 3,30 m
Ilość filarów: 8

Rozmiar „ XL”
Średnica: 4,5 - 5,0 m
Wysokość: 3,0 – 3,5 m
Ilość filarów: 10

Rozmiar „ L”
Średnica: 4,0 - 4,5 m
Wysokość: 2,8 - 3,30 m
Ilość filarów: 8

Rozmiar „ XL”
Średnica: 4,5 - 5,0 m
Wysokość: 3,0 – 3,5 m
Ilość filarów: 10 + duże łuki

Rozmiar „ L”
Średnica: 4,0 - 4,5 m
Wysokość: 2,8 - 3,30 m
Ilość filarów: 8

Rozmiar „ XL”
Średnica: 4,5 - 5,0 m
Wysokość: 3,0 - 3,5 m
Ilość filarów: 10

Rozmiar „ L”
Średnica: 4,0 - 4,5 m
Wysokość: 2,8 - 3,30 m
Ilość filarów: 8

Rozmiar „ XL”
Średnica: 4,5 - 5,5 m
Wysokość: 3,0 - 3,5 m
Ilość filarów: 10

Rozmiar „ XXL”
Średnica: 6,0 - 6,5 m
Wysokość: 3,5 - 4,0 m
Ilość filarów: 7

Duże pergole niezwykle odmieniają przestrzeń,
podkreślając charakter miejsca, tworząc
romantyczne aleje spacerowe.
Wykonane są z gałęzi wierzbowych łączonych w
słupy, formowanych w łuki, artystycznie
kształtowanych, zasadzonych w ziemi. Pergole
tworzymy z połączonych ze sobą przęseł.
Świetnie sprawdzają się na terenach zielonych,
w parkach, w miejskich ogrodach, a także w
przestrzeni miasta.

Rozmiar „ XXL”
Długość przęsła: 6 m
Szerokość: 2,2 - 2,5 m
Wysokość: 3,0 - 3,5 m
Ilość filarów: 6

Dzieci je uwielbiają!
Małe altany najlepiej sprawdzają się na placach
zabaw, w ogrodach szkolnych i przedszkolnych.
Sadzimy małe altanki - igloo, szałasy, z
uformowanych artystycznie, pojedynczych
gałązek wierzby.
Altanki – w klasycznej odsłonie ażurowej
lub zaplecione jak ptasie gniazdo.

MODELE:
•
•
•

ALTANA AŻUROWA
ALTANA SZAŁAS
ALTANA GNIAZDO

Rozmiar „ S”
Średnica: do 2,2 m
Wysokość: 1,6 - 2,2 m

Rozmiar „ M”
Średnica: do 3,2 m
Wysokość: 2,0 - 2,30 m

Rozmiar „ S”
Średnica: do 2,2 m
Wysokość: 1,6 - 2,2 m

Rozmiar „ M”
Średnica: do 3,2 m
Wysokość: 2,0 - 2,30 m

Rozmiar „ S”
Średnica: do 2,2 m
Wysokość: 1,6 - 2,2 m

Rozmiar „ M”
Średnica: do 3,2 m
Wysokość: 2,0 - 2,30 m

Ażurowe tunele zsadzone z pojedynczych
gałązek uformowane w łuki.
W wersji mini i maxi.
Świetnie sprawdzą się na placach zabaw i w
przestrzeniach publicznych, tworząc urokliwe,
zacienione alejki.

MODELE:
•
•

TUNEL MINI
TUNEL MAXI

Szerokość: 1,0 - 1,5 m
Wysokość: do 1,5 m

Szerokość: 1,5 - 1,8 m
Wysokość: do 2,0 m

Rosnące wierzbowe płoty tworzą
klimatyczną zieloną ścianę. Przyjazne dla
zwierząt dzikich i domowych.

Świetnie sprawdzają się jako ogrodzenie
posesji czy na naturalnym placu zabaw.
Mogą tez pełnić funkcję estetyczną kryjąc
np. metalowe ogrodzenie.

Wysokość: 0,5 - 1,0 m

Wysokość: 1,0 - 1,8 m

Szerokość: do 1,5 m
Wysokość: do 2,3 m

Konstrukcje wierzbowe wykonane są z materiału roślinnego - wierzby wiciowej (Salix viminalis). W celu zachowania
kształtu budowli i jej żywotności należy dostosować się do określonych wymagań pielęgnacyjnych.
Nawadnianie: W okresie pierwszych 2-3 miesięcy od zasadzenia konstrukcji, powinna ona być obficie i
systematycznie podlewana, a w pozostałym okresie do 1 roku powinna być podlewana mniej obficie, ale równie
systematycznie z uwzględnieniem warunków pogodowych. W kolejnych latach nie ma potrzeby nawadniania, za
wyjątkiem okresów suszy.
Przycinanie i formowanie kształtu budowli: Budowla będzie zmieniała się z biegiem lat - pędy wierzby będą się
rozrastać, rozwijać i zrastać. W zależności od preferencji indywidulanych, obiekt wymaga mniejszych lub większych
zabiegów zaplatania i przycinania pędów wierzby. Czynność ta eksponuje kształt budowli i wzmacnia jej konstrukcję.
W okresie wegetacji roślin - od wiosny do jesieni – pędy wierzby należy zaplatać w taki sposób by formować kształt
budowli poprzez dokładanie pędów do konstrukcji. Pozostałą część wyrastających z konstrukcji pędów można
pozostawić do swobodnego wzrostu lub obciąć. Cięć, można dokonywać na bieżąco przez cały okres wegetacji, należy
dbać o to by zostawić tyle, żeby słońce nie spaliło konstrukcji.
Okres spoczynku roślin trwa od listopada do lutego, w tym okresie należy wykonać cięcia większości odrośniętych,
niezaplecionych pędów.
Cięcia wykonujemy ręcznie przy użyciu nożycy (sektora).
Należy także zwracać uwagę na stan gumek i sznurków, w wypadku zużycia wymienić.
Odchwaszczanie: Budowlę należy odchwaszczać, ponieważ zaniedbanie tej czynności może doprowadzić do
obumierania pędów wierzbowych na skutek braku odpowiedniej ilości wody, światła i składników pokarmowych.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na charakter obiektu, utrzymanie obiektu w dobrym stanie wymaga
wykonywania prac pielęgnacyjnych. Zamawiający, w okresie do 1 roku od dnia odbioru obiektu, celem utrzymania
żywotności roślin tworzących obiekt, zobowiązany jest do systematycznego ich podlewania.
W przypadku, gdy Zamawiający nie wywiąże się z zobowiązania pielęgnacji i podlewania roślin, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za zmiany powstałe w obiekcie, jak również nie będzie zobowiązany do wykonywania żadnych prac
pielęgnacyjnych w stosunku do obiektu.
Wykonawca zastrzega, iż dołoży najwyższej staranności w doborze roślin tworzących obiekt oraz zobowiązuje się do
nasadzenia budowli ze zdrowych roślin. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowości w rozwoju
roślin, których nie można było przewidzieć w momencie wykonywania umowy lub które są następstwem innych
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności związanych z Nieruchomością lub wynikających z
niezapewniania roślinom dostępu do wody.
Za prawidłowo wykonaną budowlę uznaje się budowlę, w której w przyjęło się i zazieleniło się 70% pędów wierzby. W
przypadku, gdy liczba suchych pędów będzie większa niż 30 % każda martwa roślina zostanie zastąpiona tylko jeden raz.
Wymiana lub dołożenie roślin nastąpi w kolejnym sezonie sadzenia wierzby.
Roślina musi obumrzeć z przyczyn naturalnych, przypadki wandalizmu i jej zniszczenia nie są objęte gwarancją.
Okres gwarancji wynosi 1 rok.
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