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Twój ogród 
– enklawa spokoju 

Fleur-de-Lys
KWIAT LILII

Princess
ogród księżniczki

Classic Garden
Klasyczny ogród

Victorian
Ogród wiktoriański
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To zacisze emanujące nastrojem. 
Urządzony z zamysłem 
i celowością, niepowtarzalny.
Nasze elementy architektury 
ogrodowej odróżnią go od tych 
pospolitych. Sprawią, że twój 
ogród nie będzie wyłącznie 
kolekcją roślin, ale przybierze 
nowe oblicze, stanie się 
wyjątkowy. Oferowane przez 
naszą   rmę struktury ogrodowe 
marki Ad Horti (łuki, trelisy, 
altany, pergole) to funkcjonalne 
dzieła sztuki. Ich niezwykle 
mocna konstrukcja i odporność 
na warunki atmosferyczne 
zapewniają dożywotnią trwałość, 
a naturalne objawy starzenia 
dodają im niepowtarzalnego 
uroku i charakteru. 
W naszej ofercie znajdziesz cały 
szereg wyrobów począwszy 
od płotków i bramek 
pełniących funkcje elementów 
ogrodzeniowych, poprzez łuki 
i altany, dzięki którym wydzielisz 
w ogrodzie kameralne wnętrza, 
trelisy i obeliski jako podpory pod 
pnącza, do efektownych skrzynek 
okiennych i donic oraz etażerek, 
które ozdobią twój ogród jak 
również z powodzeniem znajdą 
zastosowanie w twoim domu.
Podświetlone nocą uczynią twój 
ogród miejscem pełnym magii, 
zimą przyozdobią go pełniąc rolę 
niezwyczajnych ogrodowych 
rzeźb.
Od wielu lat wzbogacamy 

swe doświadczenie poprzez 
współpracę z najbardziej 
renomowanymi sprzedawcami 
architektury ogrodowej w Stanach 
Zjednoczonych i Europie. Przez 
ostatnie 10 lat współpracowaliśmy 
ze znanymi projektantami tej 
branży, czego efektem było 
powstanie kilkunastu linii 
wzorniczych. 
W architekturze ogrodowej, tak 
jak w sztuce, czy architekturze 
budowli funkcjonuje wiele 
stylów mających swe historyczne 
odniesienie.
Spośród kilkunastu istniejących 
prezentujemy Państwu cztery 
zróżnicowane kolekcje, naszym 
zdaniem najpiękniejsze i mogące 
zaspokoić nawet najbardziej 
wymagające gusta.
Struktury ogrodowe marki 
Ad Horti  produkowane przez 
  rmę EBA Sp. z o.o. zdobią tysiące 
ogrodów w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
Pora na Polskę.

Wszystkie nasze wyroby są wyprodukowane 
z wysokiej jakości stalowych pro  li i prętów 
nabywanych od krajowych producentów. 
Malowane proszkowo z zachowaniem najlepszych 
standardów, zapewniających im duże walory 
estetyczne i bardzo dobrą odporność na korozję. 
Polecamy wyroby w kolorze czarnym, ale kolekcja 
Classic Garden dostępna jest także w kolorze 
ciemny szary metalik, a kolekcja Victorian w kolorze 
przypominającym naturalną rdzę. Każdy wyrób jest 
starannie zapakowany w tekturowe pudło w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem w transporcie. 
Do wszystkich wyrobów wymagających montażu 
dołączane są instrukcje oraz komplet śrub i innych 
elementów niezbędnych do zmontowania.
Służymy dodatkowymi informacjami i fachową 
pomocą pod numerem tel. 013 43 608 56
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Esencja stylu 
francuskiego - 
heraldyczny kwiat 
lilii zdobiący linię 
Fleur-de-Lys zaprowadzi 
harmonię w twoim 
ogrodzie i doda mu 
ponadczasowego 
wdzięku.
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Łuk
Obowiązkowy powitalny akcent każdego 
ogrodu. Strzeliste ściany łuku zwieńczone 
kwiatami i grotami Fleur-de-Lys uroczyście 
zapraszają do środka. Łuk stanowi imponującą 
podporę dla róż, wisterii i innych pnączy.

Bramka
Dzięki temu gustownemu wejściu 

twoi goście natychmiast uznają, 
że przybyli do domu, którym 

gospodarze mogą się pochlubić.

Trelisy mała, duża i wachlarz
Wyobraź sobie jak pasujące do siebie, ob  cie oplecione pnączami tworzą 
w twym ogrodzie bajkowe wnętrza. 

Półka potrójna
Dzięki funkcjonalnej półce należącej do 
linii Fleur-de-Lys twoje kwiaty nareszcie 
będą prezentować się jak na to zasługują. 
Trzy wsuwające się pod siebie półki – każda 
przystrojona kwiatem lilii – oferują Ci 
nieograniczone możliwości aranżacji.     

Podpora odginana 
mała i duża
Piramidalne trelisy 
zakończone grotami Fleur-de-
Lys stanowią idealną podporę 
dla delikatnych pnączy jak 
groszki czy clematisy.

Płotek
Pełen uroku płotek ochrania twe rośliny 
jednocześnie wprowadzając elegancki 
ład i porządek.

Skrzynka podokienna
Stylowa i mocna skrzynka podokienna 
z metalowym pojemnikiem ozdobiona 
delikatnym kwiatem lilii będzie wyrazem 
wysmakowanego gustu.

ŁUK
#7125
152 x 46 x 278 cm
(wymiary 
po montażu)

Wymaga 
zmontowania.

PODPORA
ODGINANA:
Mała #7120
50 x 50 x 148 cm

Duża #7121
50 x 50 x 198 cm

SKRZYNKA PODOKIENNA:
Mała #7612 | 97 x 25 x 30 cm
Średnia #7613 | 127 x 25 x 30 cm
Duża #7614 | 157 x 25 x 30 cm

PŁOTEK
#7130
130 x 60 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)

PÓŁKA 
POTRÓJNA
#7431
100 x 85 x 75 cm
(wymiary 
po montażu 
jak na fotogra  i)

Tacki blaszne do
nabycia osobno.

BRAMKA
#7345
92 x 112 cm
(wymiary 
po montażu)

Wymaga 
zmontowania.

TRELISA
MAŁA
#7104
61 x 150 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)

TRELISA
DUŻA
#7124
81 x 175 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)

TRELISA
WACHLARZ
#7185
140 x 265 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)
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Półka potrójna
Dzięki funkcjonalnej półce należącej do 
linii Fleur-de-Lys twoje kwiaty nareszcie 
będą prezentować się jak na to zasługują. 
Trzy wsuwające się pod siebie półki – każda 
przystrojona kwiatem lilii – oferują Ci 
nieograniczone możliwości aranżacji.     

PŁOTEK
#7130
130 x 60 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)



Gotycki Łuk. 
Znak rozpoznawczy 
europejskiej „jesieni 
średniowiecza”. Zdobił 
katedry, zamki i ratusze. 
Powrócił wraz z epoką 
romantyzmu. 
W jego cieniu piękna 
księżniczka i zakochany 
trubadur poczują się jak 
u siebie. Zaproś ich do 
swojego romantycznego 
ogrodu.
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Altana:
duża owalna 
#4070
420 x 300 x 300 cm

średnia #4065
300 x 300 x 300 cm

mała #4064
240 x 240 x 300 cm
Wymaga zmontowania.

Trelisa 
#4045
61 x 160 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)

Łuk 
#4066
122 x 62 x 228 cm
Wymaga 
zmontowania.

DONICA 
KWIATOWA:
duża #4062
46 x 46 x 51 cm

mała #4063
33 x 33 x 39 cm

STÓŁ:
duży #4071
160 x 80 x 80 cm

mały #4073
80 x 80 x 80
Wymaga
zmontowania.

KRZESŁO 
#4072
60 x 80 x 98 cm
Wymaga
zmontowania.

ETAŻERKA:
duża #4040
80 x 44 x 155 cm

mała #4041
60 x 44 x 127 cm

narożna #4042
44 x 46 x 127 cm
Wymaga zmontowania.
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Trelisa i łuk
Stylowa trelisa ozdobiona 

uroczym metalowym 
kwiatem poprowadzi wiotkie 

rośliny wysoko w górę. 
Gotycki łuk otworzy przed 

tobą widok na zachwycające 
krajobrazy.

Donica kwiatowa
Te nietuzinkowe 
donice pozwolą na 
wyeksponowanie twych 
ulubionych kwiatów na 
wybrukowanej ścieżce, patio 
lub podwórzu. Wspaniale 
będą się także prezentować 
we wnętrzach.

Stół
Zasiadając przy naszym stole z łatwością przeniesiesz 
ciepło rodzinne z domu do ogrodu. Niezwykle solidny 
stół ozdobiony gotyckim motywem doskonale 
komponuje się z pozostałymi strukturami kolekcji. 

Altana
Ta jedyna w swoim rodzaju 
monumentalna konstrukcja 
doskonale wydziela 
przestrzeń przeznaczoną 
do odpoczynku i ucztowania. 
Pionowe ściany ozdobione 
gotyckimi łukami będą 
kuszącą podporą dla 
romantycznych pnączy.

Krzesło
Proste i eleganckie. Dla większej wygody możesz dodać poduszki.
Razem ze stołem i altaną stworzą zgodną całość.

Etażerki
Stanowią niezwykle przydatny 
element kolekcji. Ustawiane w 
dowolnych kon  guracjach, razem 
lub osobno ozdobią twój ogród, 
salon lub biuro.

Stół
Zasiadając przy naszym stole z łatwością przeniesiesz 
ciepło rodzinne z domu do ogrodu. Niezwykle solidny 
stół ozdobiony gotyckim motywem doskonale 
komponuje się z pozostałymi strukturami kolekcji. 



Utrzymana w duchu 
wczesnego modernizmu, 
nienaganna w formie, 
uniwersalna, elegancka 
i funkcjonalna 
kolekcja.
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ALTANA 
#7290
223 x 223 x 251 cm
Wymaga
zmontowania.

ŁUK 
Z BRAMĄ 
#7291
120 x 71 x 228 cm
Wymaga
zmontowania.

DONICE I SKRZYNKI:
skrzynka stojąca #7512
66 x 26 x 92 cm

skrzynka podokienna #7513
87 x 26 x 26 cm

donica duża #7493
38 x 38 x 42 cm

donica mała #7494
28 x 28 x 31 cm

TUTEUR:
duża #7256/72
40 x 183 cm

mała #7256/48
40 x 120 cm

TRELISA 
# 7271
61 x 148 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)

TRELISA 
DONICZKOWA 
#7272
40 x 120 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)
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Tuteur
Ta osobliwa trelisa odważnie podąża 
ku niebu dając oparcie oplatającej 
roślinności. Latem storzy pachnące 
kolumny, zimą ozdobi twój ogród 
stając się przestrzenną rzeźbą. 
Najlepiej prezentuje się w pobliżu 
bramy, ścieżki lub patio.

Altana
Udrapowana winoroślą zachęca do posiłków 
i leniwego odpoczynku.

Łuk z bramą
Nawet najdzikszy ogród będzie sprawiał wrażenie ładu 

dzięki perfekcyjnie dobranym elementom takim jak ten. 
Metalowy łuk z bramą tworzą wytworne wejście.

Trelisa
Zachwycające w swej prostocie będą 
doskonałym elementem dzielącym ogród 
na części, gdy połączysz je w szeregu 
i pozwolisz obrosnąć roślinnością.

Trelisa doniczkowa
Pełna wdzięku i wyjątkowo użytkowa. 
Ozdobisz nią wybrany zakątek twojego 
ogrodu eksponując piękno ulubionych 
roślin.Donice i skrzynki

Wspaniałe ogrody relaksują 
i uwodzą harmonią. Dzięki naszym 

konstrukcjom stworzysz swój 
własny ogród pełen magii. Ciekawie 

ustawione donice namalują pełne 
uroku alejki, a skrzynki wypełnione 

kwiatami wprowadzą ogród do 
twego domu.

TUTEUR:
duża #7256/72
40 x 183 cm

mała #7256/48
40 x 120 cm

Tuteur
Ta osobliwa trelisa odważnie podąża 
ku niebu dając oparcie oplatającej 
roślinności. Latem storzy pachnące 
kolumny, zimą ozdobi twój ogród 
stając się przestrzenną rzeźbą. 
Najlepiej prezentuje się w pobliżu 
bramy, ścieżki lub patio.



Inspirowana wzorem 
starej angielskiej bramy 
z czasów wiktoriańskich. 
Ponadczasowa, bogato 
zdobiona ręcznie kutymi 
elementami i odlewami. 
Będzie wytworną ozdobą 
twojego ogrodu. 

Victorian
Ogród wiktoriański
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ŁUK #7709
218 x 60 x 210 cm
Wymaga
zmontowania

TRELISA
standardowa #7710
90 x 61 x 193 cm

TRELISA
wysoka #7764
63 x 28 x 229 cm

PŁOTEK 
#7714 
76 x 30 cm
(wymiary 
po umieszczeniu 
w gruncie)

DONICA:
duża #7717
59 x 59 x 64 cm

średnia #7716
41 x 41 x 45 cm

mała #7715
26 x 26 x 30 cm

SKRZYNKA PODOKIENNA:
mała #7711 | 92 x 30 x 30 cm

duża #7712 | 125 x 30 x 30 cm

Victorian
Ogród wiktoriański
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Płotek
Wykwintny ręcznie wykończony 

ornament sprawi, że okolona 
nim rabata będzie jeszcze 

bardziej przykuwać uwagę gości 
przechadzających się po twym 

ogrodzie. 

Łuk
Wyobraź sobie jak króluje w twym ogrodzie otoczony wyszukaną roślinnością.

Trelisa 
Trelisy z linii Victorian ustawione rzędem 

stworzą zielone ściany osłonowe 
zapewniające prywatność. Ustawione 

pojedynczo nadadzą otoczeniu 
wyjątkowy charakter.

Skrzynka podokienna
Bogato zdobiona należąca do kolekcji skrzynka ozdobi zarówno twój taras jak i okna.

Donica
Wytworne donice będą 
doskonałym dopełnieniem 
wiktoriańskiego stylu.



STYLOWE DODATKI
Nasze kolekcje mogą być uzupełnione wieloma innymi wyrobami  

o różnorodnych użytecznych i ozdobnych funkcjach.

Poidełko dla ptaków | Zraszacz | Fontanna | Lampka oliwna | Palenisko  
Stół warsztatowy ogrodowy | Skrzynka na listy | Wieszak do węża ogrodowego

Ad Horti | EBA Sp. z o.o. 
ul. Popiełuszki 86, 38-401 Krosno 
tel. 13 436 08 56 | fax 13 432 37 79 
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