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Donice z betonu architektonicznego wykonywane są metodą ręczną, która podnosi ich wartość i sprawia, że każdy egzemplarz jest unikalny.
Nierównomierne rozłożenie barw oraz pory i wżery rozłożone w sposób nieregularny, o różnej intensywności i ilości na powierzchni są odzwierciedleniem
natury betonu, świadczą o wyjątkowości i niepowtarzalności produktu. Donice są mrozoodporne i podwójnie zbrojne. Ścianki i dno donicy ocieplenie jest
2 cm warstwą styroduru. Dzięki prostej formie donice idealnie wpisują się w nowoczesną architekturę, minimalistyczną stylistykę wnętrz, ogrodów i
tarasów.

INSTRUKCJA I ZASADY UŻYTKOWANIA
1.Donice betonowe to prefabrykowane elementy przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz w ogrodach i na tarasach w celu
kształtowania krajobrazu. Donice nie mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne, ani do przenoszące obciążeń. Donice betonowe układane w linii
ciągłej powinny posiadać około 10 mm przerwę pomiędzy kolejnymi elementami.
2. Siedzisko betonowe jest odporne na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych.
3. Donice użytkowane na zewnątrz muszą posiadać drożny otwór odwadniający przez cały okres użytkowania. Zmiana objętości zamarzniętej wody
(nagromadzonej wskutek niedrożnego odpływu) może doprowadzić do rozmrożenia, zniszczenia, powstania rys i pęknięć na donicy. W celu zapewnienia
drożności otworu odpływowego, na dnie donicy należy zastosować warstwę geowłókniny, następnie warstwę drenażową najlepiej z ogrodowego
keramzyt (grubość warstwy należy dostosować do wielkości donicy), kolejną warstwę geowłókniny i finalnie ziemię. Donicę należy ułożyć lekko uniesioną
nad podłożem podkładając pod jej spód np. kawałek betonu lub inny wytrzymały materiał.
4. Wielkość donicy należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej rośliny. Nie należy obsadzać donic roślinami charakteryzującymi się dużym
rozrostem korzeni. Przy wyborze wielkości donicy należy uwzględnić rozrost roślin wraz z upływem czasu.
5. Powstałe na powierzchni betonu zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej szmatki z dodatkiem łagodnego
detergentu. Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować środków na bazie kwasów, silnych alkaliów i innych środków chemicznych, mogących wejść
w reakcję z betonem lub impregnatem. Zastosowanie takich środków może skutkować powstaniem trwałych odbarwień oraz uszkodzeń powierzchni
betonu. Nie należy używać past, detergentów, czyściw o właściwościach ściernych.
6. Donice zostały wstępnie zaimpregnowane na etapie produkcji. W przypadku konieczności dodatkowej impregnacji należy skontaktować się z
Producentem w celu uzyskania informacji dotyczącej odpowiedniej chemii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe
przebarwienia, łuszczenie się warstwy wierzchniej lub powstanie innych zmian na powierzchni betonu na wskutek impregnacji wykonywanej przez
Klienta innymi niż zalecanymi środkami ochronnymi.
5. Gwarancja na donice udzielana jest na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej.
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