
Congloba 

Technická data: 
 

Materiál:    vibrolitý beton  

Povrchová úprava:   barevný beton pohledový, mořený nebo pískovaný 

Rozměry:   výška      650 mm 

    největší průměr   1200 mm 

    průměr horního otvoru  1050 mm 

    průměr podstavy   610 mm 

Hmotnost:   480 kg 

Vnitřní objem:   400 litrů 

 

Velkorysý květník, který je skvělý na větší prostranství, na náměstí a nádvoří, do vstupu nebo vjez-

du do   budovy apod. Má pěkný kulový tvar, který není běžný a umožňuje velké otevřené osázení 

květin, keřů nebo i stromů. Umístěním do vhodného prostoru přidává půvab a doplňuje charakter 

prostředí. Je vyroben z betonu, který zaručuje velmi dlouhou dobu životnosti, barevné stálosti, 

odolnosti a trvanlivosti, jeho vysoká hmotnost zaručuje stabilitu a ztěžuje zcizení. Květník vyrábí-

me na zakázku ve dvaceti barevných odstínech. 

Na přání zákazníka vyrobíme květník i s různými barevnými kombinacemi, popřípadě i 

s reklamními nápisy, obrazci či logy. Do květníků lze umístit odtokové otvory dle přání a to 

v podstavě nebo na bocích tak, aby byl zachován co nejlepší účinek zálivky. Pro teplomilné rostliny, 

které je na zimu nutné přemístit do interiéru máme připravený systém „vloženého květináče“, který 

umožňuje jednoduchou manipulaci s rostlinou bez nutnosti stěhování celého květníku. 
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Pro snadnou manipulaci s květníky máme připraveny upínací a manipulační přípravky,které umožní bezpečné 

naložení, složení i transport prázdných, ale i osázených květníků. 
Květníky dodáváme z našeho skladu v Uničově, zabalené do plastových fólií a zapáskovaných na standardní pa-

letě, nebo podle přání zákazníka zabalíme do požadovaného obalu. V ceně výrobku je nakládka na transportní 
zařízení zákazníka, v případě zájmu zajistíme dopravu v rámci ČR i do zahraničí. 

Congloba pískovec, na paletě Congloba s vloženým, přiznaným květináčem 

Ceny květníku Congloba: 

 1 - 5 kusů cena za kus  7 900,- Kč 

 5 - 10 kusů cena za kus 7 600,- Kč 

 10 - 20 kusů cena za kus 7 250,- Kč 

 20 a více kusů cena za kus 6 990,- Kč

Všechny námi vyráběné květníky mají speciální povrchovou úpravu - nanesení několika vrstev sealeru - plastic-

kého vrchního nátěru, který je odolný vůči vodě, chrání povrch výrobku proti agresivním součástem atmosféry 
(CO2, SO2), vykazuje vynikající časovou stálost a výbornou odolnost ve zmrazovacích cyklech v prostředí roztoku 

rozmrazovacích solí. Na takto ošetřeném povrchu sealerem se ve výrazně menší míře zachycují nečistoty a beton 
je odolný vůči zarůstání řasám.  

Údržba spočívá pouze v opláchnutí znečistěných míst tlakovou vodou, v případě znečištění mastnými, ropnými 

produkty se doporučuje použít koncentrovaný saponát. Obnova vrchního nátěru sealeru se doporučuje v interva-
lu cca 5 let,podle agresivity prostředí ve kterém je květník umístěn, cena obnovovacího nátěru se pohybuje oko-

lo 500,- Kč. Květník lze opravit i po těžkém mechanickém poškození (např. radlicí shrnovače sněhu) a to přímo 
na místě jeho uložení.  

 

VÝRAZNÁ SLEVA - PODZIMNÍ VÝPRODEJ 
 

Cena za kus pouze 5 500,- Kč 
posledních 30 kusů, barva světle šedá 

Sklad hotových výrobků 



Studie umístění květníků  Congloba  a  Altiora  


