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Instrukcja użytkowania donic z betonu architektonicznego: 

 

Donice są tworem głównie pracy ludzkiej opartej na dokładnie wyselekcjonowanych recepturach oraz 

doświadczeniu pracowników firmy co sprawia, że każda z donic już na etapie produkcji uzyskuje 

unikalny i niepowtarzalny wygląd. 

 

CHARAKTERYSTYKA 

Donice charakteryzują się nieregularną, porowatą strukturą, wżerami występującymi na powierzchni 

ścian donicy, możliwe są również miejscowe przebarwienia kolorystyczne. 

Wyżej wymienione cechy nie są wadami produktów, stanowią one odwzorowanie natury betonu 

architektonicznego, który doskonale wkomponowuje się w różne otocznia. 

 

OPIS TECHNICZNY 

Beton stosowany do produkcji donic spełnia normy wytrzymałości, mrozoodporności oraz 

nasiąkliwości. 

Jako producent donic betonowych dbamy o każdy detal naszych wyrobów. Produkując nowy kształt 

wyliczamy optymalny wymiar ścianek i dna aby były wytrzymałe. Trzeba pamiętać, że donice 

betonowe muszą być ciężkie i mieć grube ścianki aby służyły przez lata. 

 

UZUPEŁNIANIE DONIC 

Aby donice w praktyce okazały się mrozoodporne i wygodne w użytkowaniu należy uzupełnić donice 

w odpowiedni sposób. (Instrukcja uzupełniania donic dostępna na stronie linare.pl) 

• zastosowanie warstwy termoizolacyjnej – ścianki donic od wewnątrz należy wyłożyć 

styrodurem (2-3cm). Zabieg ten zapewni ochronę systemu korzeniowego roślin przed 

marznięciem podczas mrozów oraz nadmiernym przesychaniem ziemi podczas wysokich 

temperatur. 

• Uzupełnienie donic kruszywem w odpowiednich proporcjach wraz z zastosowaniem warstwy 

drenażowej (min 30%) w postaci przepuszczalnego kruszywa np. keramzytu. 

• odprowadzenie wody – dbałość o drożność otworów odpływowych. W celu tym należy 

zastosować geowłókninę oraz ewentualnie dystanse w zależności od posadowienia donic. 

 

CZYSZCZENIE 

 

Wszystkie produkty Linare są zabezpieczone impregnatem hydorfobowym. 

Powstałe na powierzchni betonu zabrudzenia należy usunąć za pomocą miękkiej szmatki bądź 

strumienia wody. Nie należy stosować silnych detergentów, środków chemicznych, rozpuszczalników 

oraz substancji, które mogą wejść w reakcję z betonem bądź stosowanym impregnatem. 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku ingerencji użytkownika podczas 

impregnowania, malowania, szpachlowania bądź innych niepożądanych czynności związanych z 

produktem. 

 

W celu uzyskania porady prosimy wszelkie pytania kierować do biura Linare poprzez kontakt 

telefoniczny bądź e- mail. 

 



 

 

 

 

DOSTAWA I PRZECHOWYWANIE 

 

Przy odbiorze klient powinien skontrolować stan dostarczonego wyrobu. 

W przypadku uszkodzenia donic podczas transportu klient nie może ich przyjąć bez stworzenia wraz z 

kurierem protokołu szkody – ew. protokołu utylizacji donic. 

Po odbiorze donic należy niezwłocznie rozpakować przesyłkę, która zawsze jest zapakowana w folię 

strech oraz narożniki zabezpieczające. 

Klient zobowiązany jest do weryfikacji stanu jakości i zgodności wyrobu z zamówieniem przed 

rozpoczęciem użytkowania donic (ustawianie, uzupełnianie). 

 

Donice nie mogą długotrwale zalegać w opakowaniu. Powierzchnia donic musi być odpowiednio 

wentylowana, w przeciwnym razie na ściankach donic mogą pojawić się efekty niepożądane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


