
Značky uvedené v ceníku:

6/8 n. 12/14 obvod kmene měřený v 1 m

20-40 n. 200-250 výška rostliny v centimetrech

ZB rostliny se zemním balem

K 20 objem kontejneru v litrech

Ozd. ozdobný květináč, ROMA terakota

T obdélníkový kontejner: objem 60 litrů a délka 70 cm, 90 litrů a délka 80 cm

TŠ textilní kontejner, objem uveden v litrech

blok

tvarovaný kompaktní díl živého plotu v obdélníkovém kontejneru (T60 a T90), celoročním zemním 

balu (délka bloku je 70-110 cm) nebo se zemním balem (délka bloku je 50-90 cm)

běž.metr cena rostliny je uvedena za běžný metr

Bonsai rostlina na tvarována do bonsaje

brána brána je tvořena 2 samostatnými rostlinami spojenými a vyvázanými na oblouku

EXTRA soliterní rostlina

freshpot čerstvě kontejnerováno

KM150 výška kmínku v centimetrech, není-li uvedena, je výška kmínku 180-220cm

KM výška kmínku je nižší než 180 cm

KTS keřový tvar stromu

kostka rostlina tvarována do kostky

koule rostlina tvarovaná do koule

kužel rostlina tvarována do kužele

mříž rostlina je tvarována – vyvázána na mříž

palmeta rostlina je v korunce vyvázaná na bambus. konstrukci, rozměry uvedeny v cm (výška/šířka) 

semenáč rostliny jsou pěstovány ze semen

směs, mix rostliny jsou ve směsi (netříděné) – např. se jedná o barvu květů (např. u hortenzií)

SOL, soliter soliterní rostlina



spirála rostlina je tvarována do spirály

střecha rostlina je vyvázaná v korunce na vodorovné bambusové konstrukci

špalír rostlina je vyvázaná na bambus. konstrukci, rozměry uvedeny v cm (výška/šířka)

pon-pon rostlina je tvarována do několika koulí

CZB celoroční zemní bal – před výsadbou se musí odstranit plachta, která chrání bal

2 ks rostlina se skládá ze dvou rostlin – např. brána – ta je tvořena dvěma samostatnými rostlinami 

2-3kmen rostlina se skládá ze 2 až 3 kmenů 

vícekmen rostlina je vícekmenná

2 rostl v kontejneru jsou zasazeny 2 rostliny

mříž rostliny jsou vyvázány k bambusové mříži

tvar rostliny jsou tvarované

výběr výběrové rostliny (vyšší kvalita)

vyvaz.,vyv. rostliny jsou vyvázané k bambusové tyči

v80xd60 výška rostliny 80 cm, délka 60 cm (používá se u tvarovaných bloků)

v55/š55 výška rostliny 55 cm, šířka 55 cm (používá se u tvarovaných kostek)

zaštip rostliny jsou zaštipované (tvarované)



                       


