ROZWIĄZANIA DLA PR ZESTR ZENI PUBLICZN YCH
FON TA N N Y • Ł AW K I • K W IET N IK I • ZEGA RY SŁONECZ NE
PROJEK T Y • R ENOWACJE • R EKONSTRU KCJE

Właściwe kreowanie przestrzeni publicznych, współtworzy obraz miasta, przyczyniając się do nadania mu indywidualnego charakteru. Place, bulwary, parki i aleje spacerowe budują osie miejskiego życia. Umiejętne wypełnienie ich zielenią i elementami
architektonicznymi, tworzy klimat sprzyjający wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Niejednokrotnie stanowi również o zewnętrznej atrakcyjności miasta.

Chronos® to wyjątkowa kolekcja architektury miejskiej, parkowej i ogrodowej
Nasza firma – od ponad 20 lat – zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i montażem fontann, kwietników, ław, zegarów słonecznych, a także elementów architektonicznych: kolumn, balustrad, stylowych ogrodzeń i wielu innych detali służących do
wystroju przestrzeniu miejskich i parkowych.

Multimedialna fontanna – Błonie

Nowoczesna fontanna „od kuchni” – Błonie

Budowane przez nas fontanny często stanowią harmonijne połączenie klasycznej
architektury i najnowocześniejszej technologii.

Fontanna „Układ Słoneczny” – Tarnów

Fontanna „Cztery żabki” – Świeradów

Ławy parkowe Wirydarzowe – Słupsk

Tworzymy koncepcje architektoniczne i realizujemy wiele jednostkowych projektów
przygotowywanych przez naszych architektów. Wspomagamy również zewnętrzne
biura projektowe, w przygotowywaniu specjalistycznej dokumentacji technicznej.

Elementy naszej kolekcji znajdują się w wielu prestiżowych miejscach na terenie całej
Polski, z Pałacem Prezydenckim w Warszawie na czele.

Obrzeża trawnikowe – Chronos

Fontanna „3 kule” – Uniwersytet
Jagielloński

Architektura powinna być nie tylko ładna, ale i funkcjonalna. Proponujemy rozwiązania, które dobrze sprawdzają się
w przestrzeni publicznej.

Zegar słoneczny – Dobre

Fontanna stalowa – Ożarów

Czasami niewielki, umiejętnie dobrany
detal, wpływa na charakter całej przestrzeni, w której został umieszczony.

Projektujemy i realizujemy wyjątkowe budowle, uzupełniające architektoniczną substancję
w zabytkowych założeniach parkowych.

Obecność – w kolekcji Chronos – ponad 50 różnorodnych modeli kwietników i donic,
daje architektom swobodę doboru do każdego rodzaju projektów, od klasycznych po
ultranowoczesne.

Kwietniki Belwederskie – Warszawa

Wazy Regencyjne – ogród restauracyjny

Donice Bony – Expo XXI

Donice Meridiany – hotel Sheraton

Uczestniczymy w renowacjach i rekonstrukcjach zabytkowych obiektów.

Rekonstrukcja rzeźby fontannowej – Słupsk

Wazy św. Jana – pałac w Klimontowie

Odtworzenie balustrady – pałac w Suchej

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ogrodu pokazowego
Komorów koło Wa rsz aw y, u l ica Lipowa 4
Telefon: 22 758 03 86, 607 457 145 —7
Ema i l: i n fo@ch ronos.com.pl
Pe ł na kolekcja dostępna jest na w w w.ch ronos.com.pl
WZORY KOLEKCJI

SĄ CHRONIONE PR AWEM AUTORSK IM. ICH KOPIOWANIE BEZ UZYSK ANIA PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE .

