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Świat designu wielokrotnie zadziwia, szokuje, zachwyca, porusza nasze 
emocje. W świecie donic, dzbanów, waz, karafek, jak również w innych 
przedmiotach użytkowych wzornictwo pokazuje nieskończone możliwości 
wyboru kształtów, form, kolorów, rozmiarów...

Naszą działalnością handlową staramy się przybliżyć Państwu ten świat. 
Zaoferować szeroką gamę produktów: do ogrodu, na taras, korytarz,  
do przestrzeni publicznej, komercyjnej. Jednym słowem – do każdego 
wnętrza, w którym taki dodatek może całkowicie zmienić otoczenie i nadać 
mu niepowtarzalny charakter.

Nasza oferta jest bogata nie tylko ze względu na ogromny wybór wzo-
rów. Wyróżnia się także różnorodnością materiałów, z których wykonano 
przedmioty, co zapewnia szeroką gamę ich zastosowań. 

Posiadamy donice ceramiczne, metalowe, betonowe, polipropylenowe 
(PPE), podświetlane – i właśnie według takich kategorii zostały one pogru-
powane na naszej stronie internetowej www.doniceozdobne.pl

Wybierając przedstawiane produkty, oprócz przypisanej im określonej 
funkcji użytkowej, szczególny nacisk kładziemy na możliwość swobodnej 
aranżacji wnętrz i wysoką jakość poszczególnych wzorów, które pozwolą 
Państwu dobrać odpowiedni produkt do własnego stylu.

Cenimy markę naszych dostawców i jakość produkowanych wyrobów. Sta-
ramy się zawsze zaoferować klientowi produkt wyjątkowy, w najwyższym 
standardzie wykonania, który swoją funkcję będzie pełnił przez wiele lat. 

Nazwiska twórców poszczególnych modeli są najlepszą gwarancją dla 
zakupionych produktów, które zachwycają swym designem. 

Przedmioty, które znajdziecie Państwo w ofercie łączą w sobie wyjątkowe 
wzornictwo, użyteczność i ergonomię oraz jakość. Zarówno materiały,  
z których są wykonane jak i wykończenie najdrobniejszych elemen-
tów, pozwala na wyróżnienie się wśród innych tego typu produktów  
dostępnych na rynku. 

Oferta skierowana jest przede wszystkim do architektów przestrzeni 
publicznej, dla których szeroki wybór produktów będzie przydatnym 
narzędziem pracy. 

Zespół www.doniceozdobne.pl wspiera również niestandardowe projekty 
wykonania donic na indywidualne zamówienie klienta. Dzięki zdobytemu 
doświadczeniu oraz współpracującym z nami projektantami i techno-
logami możemy pochwalić się projektami  zrealizowanymi w Polsce jak 
i zagranicą. 
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w ofercie handlowej znajdują się donice najlepszych europejskich 
producentów: 
-  SERRALUNGA 
-  DE CASTELLI
-  QUI EST PAUL
-  FLOUR
-  PLUS
-  MOREE
-  VONDOM
-  BM oraz  wielu innych....
...w naszej ofercie znajdą Państwo również polskie donice lakierowane, 
donice betonowe i polimerobetonowe, donice stalowe jak również donice 
skórzane wykonane ze skóry naturalnej...

nasze oferta handlowa opiera się na:
-  sprawdzeni, wyselekcjonowani dostawcy z UE
-  dobór produktów wg potrzeb klientów
-  szybka realizacja zamówienia, własny magazyn w Gdyni
-  korzystne warunki współpracy dla firm i architektów 
-  projekty donic pod indywidualne potrzeby inwestorów
-  wsparcie w materiały katalogowe i próbniki
-  możliwość doboru roślin oraz roślinności sztucznej
-  najnowsze wzory donic dostępne na miejscu
-  wsparcie w zakresie materiałów CAD
-  możliwość wypożyczenia donic ekspozycyjnych 

W przypadku wyboru indywidualnych form wykończeń oraz produktów 
zamawianych po indywidualne zapytania prosimy kierować na:
•	 e-mail:		info@doniceozdobne.pl
•	 telefon	komórkowy:	508-371-939

Firmy, którym zależy na stworzeniu odpowiedniego wizerunku - hoteli, 
restauracji, galerii, biur etc., prosimy o kontakt:
•	 e-mail:	biuro@doniceozdobne.pl

Architektów wnętrz, architektów krajobrazu oraz pracownie projektowe 
zainteresowane współpracą bezpośrednią prosimy o kontakt:
•	 e-mail:	architekt@doniceozdobne.pl

Zapytania od klientów indywidualnych oraz firmy zainteresowane 
współpracą prosimy o kontakt:
•	 e-mail:	info@doniceozdobne.pl

interim consulting 
Piotr tryba
ul.	B.	Dominika	11
81-402	Gdynia
tel./fax	58/	622-98-03
tel.	kom.	508-371-939

www.doniceozdobne.pl
www.pieknedonice.pl
www.donicepodswietlane.pl
www.donicebetonowe.pl


