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15. ročník 

ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
JARMARKU
1. 4. - 31. 5. 2016
v areálu firmy Plastia
v Novém Veselí

Přijměte 
srdečné pozvání 
na tradiční akci

V nabídce 
najdete: 
profesionální 
samozavlažovací 
truhlíky a 
květináče, nářadí 
a užitečné 
doplňky pro 
zahrá dkáře.

Kupon 
na slevu
SLEVU 5% 

obdržíte u pokladny 
při předložení 
tohoto letáku

Nyní na jaře se my zahrádkáři stě-
hujeme do svých zelených oáz, osa-
zujeme také okna, balkony či pergo-
ly květinami. 

K tomu sháníme truhlíky, květiná-
če, zavlažovací nádoby i konve, ale i 
podpory pro pnoucí a vysoké rostli-
ny. Samozřejmě to dle našich před-
stav musí být výrobky vkusné, desig-
nově zajímavé a hlavně účelné. 

Není divu, že mnozí pěstitelé se 
i letos rozjedou  do Nového Vese-
lí, kde v areálu zdejší fi rmy PLAS-
TIA s.r.o.  až do 31. května probíhá  
15. ročník Zahrádkářského jarmar-
ku největšího výrobce plastových 
nádob na Vysočině. 

Zde seženeme veškerý sortiment, 
který je na rozdíl od klasických 
materiálů lehký a snadno manipulo-
vatelný.

Květinové nádoby z PLASTIE 
můžeme s důvěrou osázet, většinou 
mají samozavlažovací systém, takže 
rostliny nás ani v horkých dnech 
nebudou tolik časově svazovat.

Jak pro ŽN přibližuje Ladislava 
Pohanková, ředitelka obchodního 
a marketingového oddělení, PLAS-
TIA svůj letošní sortiment rozšířila 
o novinky.

Co je tedy úplně nejžhavější 
chloubou fi rmy PLASTIA?

Máme nyní dvě opravdu báječ-

né novinky. Jedna osloví dozajista 
velkou skupinu lidí, a ta novinka se 
jmenuje Berberis. Je to úžasný vel-
koobjemový truhlík. Vypěstujete 
si v něm zeleninu i na balkoně (má 
patentované uchycení opory pro 
vaše rostliny), ale poslouží skvěle i 
na terasu pro okrasné květiny. Díky 
odděleným nádobám můžete pěsto-
vat i rostliny s odlišnými nároky na 
půdu. A nemusíte mít strach, že ho 
neunesete. Má dokonce kolečka, kte-
rá vám umožní snadnou manipulaci.

Druhá novinka je řada Urbalive. 
Zde najdete vermikompostér a vyso-
kou pěstební nádobu na květiny. 
Jeho moderní podobu navrhl přední 
český designer Jiří Pelcl.

Seženeme u vás i  držáky a háky 
na truhlíky a květináče, které k 
nim stylově pasují?

Na naší prodejní akci si můžete 
opravdu nakoupit všechny barvy i 
velikosti truhlíků a zkušené paní pro-
davačky vám rády pomohou i s výbě-

rem háků, držáků i dalších doplňků. 
Stačí se zeptat.

Jak dlouhou tradici má  PLAS-
TIA na českém trhu?

Plastia je na českém trhu už od roku 
1993. Je to opravdu ryze čeká fi rma. 
Vyrábí se u nás nejen samotné výrob-
ky, ale i formy, které výrobu umožňu-
jí. Ke spolupráci na vzhledu výrob-
ků zveme hlavně české designery.

(Pokračování na str. 9)

V AREÁLU fi rmy PLASTIA v Novém Veselí  trvá až do 31. května letošní již 15. 
ročník Zahrádkářského jarmarku. Na snímku vpravo obchodní ředitelka Ladisla-
va Pohanková. Foto: archiv PLASTIA 

PLASTIA zve na Zahrádkářský jarmark


