КАТАЛОГ | CATALOG
Новітні технології для сучасного дизайну стануть
ексклюзивним і сучасним доповненням будь-якого інтер'єру
і екстер'єру, будь то офіс, готель, торговий центр або
затишний будинок.
The latest technologies for contemporary design will become an
exclusive and modern addition to any interior and exterior,
whether it is an office, hotel, mall or a cozy home.

ВАЗИ І КАШПО
VASES AND POTS
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Вази з керамограніту в якості елемента дизайну, додасть спокою, надійності і індивідуальності, як
інтер'єру, так і екстер'єру будь-якої будівлі. Різноманіття форм, колірних рішень і фактур дозволяє
підібрати вазу для будь-якого приміщення, фасаду будівлі, тераси, ділянки з ландшафтним
дизайном.
Природні матеріали, натуральні відтінки ваз з керамограніту створюють дивовижну, чарівну картину
гармонійно створеного простору. Поряд з довговічністю і практичністю ваз з керамограніту,
беззаперечною перевагою є їх естетичні властивості.
Ceramic granite vases, as an design element, will add quietness, reliability and individuality both
to the interior and exterior of any building. A variety of forms, color scheme and textures allows
you to pick up a vase for any room, façade of the building, terraceб and area with landscape
design.
Natural-appearing materials, natural shades of ceramic granite vases create a fascinating and
charming picture of the harmoniously created space. Along with the lasting quality and
usefulness of the ceramic granite vases goes the undeniable advantage, namely, aesthetic
properties.

ПЕРЕВАГИ КЕРАМІЧНИХ ВАЗ BENEFITS OF CERAMIC VASES
•

Великий вибір кольорів і фактур

•

A big variety of colors and textures

•

Сучасний дизайн

•

Contemporary design

• Висока міцність, довговічність

•

High strength, lasting quality

•

Стійкість до вологи, забруднень,
впливу кислот і лугів в т. ч. побутової хімії

•

•

Простота догляду

Resistance to moisture, contamination, the
influence of acids and alkalis, including
household chmicals

•

Easy to care

•

Atmospheric stability, fading resistance

•

Tunable combination with any interior and
exterior

•

Атмосферна стійкість, стійкість до
вицвітання

•

Гармонійне поєднання з будь-яким
інтер'єром та екстер'єром

ГАЛЕРЕЯ | GALLERY

ПАРАМЕТРИ | PARAMETERS
Модель V | Model V

V1

V2

V3

V1
V2
V3

A, мм
L, мм
H, мм
h, мм
300-450 300-900 400-900 200-850
300-450 300-900 400-900 200-850
300-450 300-900 400-900 200-850

ПАРАМЕТРИ | PARAMETERS
Модель G | Model G

G1

G2

G3

G1
G2
G3

A, мм
L, мм
H, мм
h, мм
300-400 300-900 300-400 250-350
300-400 300-900 300-400 250-350
300-400 300-900 300-400 250-350

Модель K | Model K

K1

K2

A, мм

L, мм

a, мм

I, мм

H, мм

h, мм

K1 300-450 300-900

200-300 200-800 300-450 250-400

K2 300-450 300-900

200-300 200-800 300-450 250-400

Модель L | Model L

L1

L2

A, мм

L, мм

a, мм

I, мм

H, мм

h, мм

L1 300-450 300-900

200-300 200-800 400-900 250-400

L2 300-450 300-900

200-300 200-800 400-900 250-400

СИСТЕМИ ПОЛИВУ | WATERING SYSTEMS

За
потребою
кашпо
можуть
комплектуватись
пластмасовими
горшками-вставками і системами автополиву. Це зробить пересадку, догляд за
рослинами значно простішим і зручнішим.
Кашпо і вази можна використовувати як в приміщенні, так і на відкритому
просторі.
Також, для легкого переміщення важких гошків передбачена пластмасова
платформа з коліщатами.
Sprinkler system
If necessary, the cache-pot can be fitted with plastic pots-inserts and auto-watering
systems. This will make the transplant and plant care much easier and more
convenient.
Cache-pots and vases can be used both indoors and outdoors.
Also, there is a plastic platform with castors which is provided for the easier transition
of heavy pots.

РОЗМІРИ | DIMENSIONS
Висота вкладу (см)
Довжина вкладу (см)
Ширина вкладу (см)
Об'єм вкладу
(л)

12.5
15.5
15.5
3

14.5
18.5
18.5
5

17
21
21
7

20
25
25
12

25
29.5
29.5
22

31
36
36
39

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ВІЗЕРУНКИ | TOP PATTERNS

Різні структури, кольорові рішення та формати дозволяють реалізувати будь-які
Ваші проекти. За погодженням із Замовником ми зможемо виготовити вази з
розмірами і формою, які відрізняються від зазначених у таблиці.
Different structures, color schemes and formats allow you to implement any of your
projects. With the client’s agreement we will be able to manufacture vases with the
sizes and shapes which differ from those, specified in the table.

+38 068-271-30-40
+38 050-293-42-84

artglass_ua@ukr.net
glassfasad.com.ua

