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SEMI NATURAL PLANTS
Společnost ILA patří mezi jednu z prvních 
společností na světě, která vytvořila koncept 
Semi-Natural (polopřírodní) ve výrobě stromů
a rostlin. Přírodní kmeny jsou získávány
z oblastí, kde je kladen důraz na životní prostředí 
(např. z oblastí určených k znovuzalesnění). 
Podléhají antiparazitnímu ošetření, které 
umožňuje našim stromům udržet si přirozený
a krásný vzhled po celá léta.

Nejlépe zpracované umělé listy na trhu přispívají 
k tomu, že naše polopřírodní rostliny jsou 
jedinečné.

VLASTNOSTI:
ź Nevyžadují žádnou údržbu: žádná voda a žádné 

ořezávání.

ź Jsou ručně vyráběny v Itálii našimi zkušenými 
řemeslníky.

ź Lze je přizpůsobit podle vlastností okolního 
prostředí. Každý styl kmene lze kombinovat
s libovolnými listy a lze měnit jak výšku, tak 
šířku našich stromů podle požadavků projektu.

ź Jsou jedinečné. Díky našim řemeslným 
technikám a přírodním kmenům je každá 
dekorace Ila jiná a vždy nová.
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Listy  
Umělé listy Ila - jsou navrženy a vytvořeny našimi 
botanickými odborníky s pečlivou pozorností k těm 
nejmenším detailům, aby byly vždy naprosto věrnými 
replikami vybrané odrůdy.

Nejinovativnější materiály zabraňují usazování prachu
na povrchu a dodávají přirozený lesk, který se v průběhu 
času nemění. Lístky jsou vyrobené z polyesteru.

Naše exkluzivní 100% přírodní kmeny pocházejí pouze z 
oblastí šetrných k životnímu prostředí a zejména z čištění 
oblastí, které mají být znovu zalesněny.

Výtvory Ila nepotřebují žádný zavlažovací systém, žádné 
ořezávání, žádné hnojivo a nevyžadují vůbec žádnou 
údržbu, takže kreativně kombinují pohodlí s péčí o 
přírodu.

Kmen

Plody  
Ovoce, květy a bobule jsou pečlivě studovány v 
jejich tvarech a barvách.
Péče o nejmenší detaily je to, co dělá naše 
Seminatural výtvory kompletní a realistické po 
všech stránkách.

Stejně jako stromy jsou také květináče 
přizpůsobitelné.
Nabízíme širokou škálu květináčů z různých 
materiálů, tvarů a velikostí.
Protože nepotřebují půdu, mohou být naše 
polopřirozené stromy umístěny také ve velmi malém 
květináči nebo ploché podložce, kterou lze připevnit 
k podlaze.

Květináč  
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