


O značce ila 

Značka ila založená v Itálii je 

světovým lídrem s více než 30ti 

letými zkušenostmi v produkci 

vysoce kvalitních umělých a 

polopřírodních rostlin, stromů, 

vertikálních zahrad a zelených 

dekorací. 

Spolupracovala s těmi 

nejprestižnějšími značkami na 

světě nabízejícími unikátní a 

exluzivní produkty. 



Polopřírodní stromy a rostliny 

Od začátku své historie přijala ila

za svou filosofii produkci

polopřírodních stromů a rostlin.

Kombinace 100% přírodních

kmenů, nejjemnějších umělých

listů a ruční zpracování zaměřené

na detaily je to, co dělá naše

výrobky tak speciální. Stonky

pocházejí z oblastí šetrných

k životnímu prostředí a jsou

ošetřeny proti stárnutí a

parazitům.

Každá rostlina a strom značky 

ila je jedinečným kouskem, 

jehož cílem je zlepšit krásu 

přírody a okolního prostředí



Projektové rostliny 

Díky pokročilým výrobním

technikám, které spojují vysoce

kvalitní materiály s poctivou

italskou řemeslnou výrobou, jsou

všechny naše stromy a rostliny

zcela přizpůsobitelné.

Výška, kmen, listy a model

stromů a rostlin lze přizpůsobit

specifickým požadavkům a

vkusům našich klientů.

Pokud si to dokážete 

představit, my to dokážeme 

udělat



Vertikální zahrady 

Ideální řešení pro úsporu místa

a ponoření se do zcela zeleného

prostředí. Vertikální zahrady

položí přírodu přímo na vaše

stěny a vytvoří bujnou a divokou

atmosféru. Rychle a snadno se

instalují, nevyžadují zavlažovací

systém, ořezávání nebo hnojení.

Pro vertikální zahradu, která

nikdy neuvadne kvůli nedostatku

pozornosti!

Prolomení čtvrté dimenze 

zahradního designu   



Příroda na stěnách

Vertikální zahrady značky ila

spojují pohodlí umělých rostlin s

krásou kompletního přirozeně

vypadajícího prostředí.

Přizpůsobitelné na jakýkoli vkus,

vhodné pro všechny druhy

prostoru. Vertikální zahrady ila

vás přimějí ohlédnout se a

zastavit, abyste je obdivovali

podobně jako ohromující

umělecké dílo.



Dekorace

Vyvážená směs přírodních a

umělých prvků, citlivá a jemná

syntéza barev a tvarů k

dosažení přesné emoce, která

má tu moc se každému vštípit

do duše.

Umění a příroda v perfektní 

harmonii 



Všechny velikosti stromů a 

dekorace

Obrovská rozmanitost našich

kolekcí sahá od nejmenších

květináčů - ozdobí kanceláře,

restaurace a úzké prostory - až

do 14 metrů vysokých stromů

pro hotely, nákupní centra,

vodní parky a zábavní centra.

Díky flexibilitě naší výroby

dokážeme plně vyhovět všem

potřebám našich klientů.



Vyrobeno v Itálii
originální a exluzivní design, 

ikonický styl a vkus 

Ruční zpracování
poctivé italské řemeslo vytvářející 

unikátní designové kousky 

Udržitelná výroba  

Bezúdržbové s 

dlouhou životností 

Vysoká kvalita 

Přirozený vzhled 

Služby na klíč 

Výroba na míru
přizpůsobitelné tak, aby 

vyhovovaly i těm nejnáročnějším 

klientům 

Hi-tech

nulové náklady na údržbu, není potřeba 

zavlažování nebo ořezávání

hluboká znalost přírody vytvářející 

věrné repliky 

od projektu po instalaci, připraveno 

nabídnout kompletní servis 

Poctivá práce každý den přinášející 

nejvyšší standardy na trhu 

velmi pokročilá technologie s 

protiprachovým systémem 

recyklovatelné materiály, spravedlivé 

pracovní podmínky a udržitelnost v Itálii i 

v zahraničí 



Nic není umění, 

pokud to nepochází z přírody
Antoni Gaudi
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