
UX/UI powered by the force of nature.

Gorillas

Studio



What WE DO

We are the 
gorillas you’re 
looking for.

Who we are

We’re a team of good friends that share a passion for great 
design and solving problems. With 7 years of experience, 
we’ve established a process that works for us. Our studio 
delivers products and services that visualize our clients vision 
and capture their goals - from concepts to execution.



Areas of 
specialization

What we do

Branding

Art direction


Logo design


Visual identity


Brand guidelines



Social media visual design


Editioral design 

Infographics


Promotional materials design


Custom print design

Positioning


User profiles nad journeys


Customer and revenue segmentation


Brand attributes


Comtetitive audit

Brand design Marketing and brand Brand strategy
In cooperation with our friends from Nomadu



UX & UI Design

Areas of 
specialization

What we do

Digital products


User interfaces


iOS + Adroid Apps


Sesign systems and Style guidnes


eCommerce and Websites 





Interactions and microinteractions


Information architecture


Prototyping

UI/UX Design

UX and usability audit

Audits



Solutions-based 
approach

How we work

DISCOVER DEFINE DESIGN IMPLEMENT

Discover meeting Estimate and proposal Research, analysis 

and workshops

UX, concept work 
 UI and visual 
identyfication

Documentation and 

additional elements

01 02 03 04 05 06
We define the projects business 
needs and challenges. It’s all about 
understanding yours and your 
user’s needs.

We estimate the timeframe for the 
project, create timetable and 
prepare a quote - we tend to work 
in Time&Material approach. We 
will also give you a possible start 
date.

We research the current brand 
status and your business rivals. We 
define goals of the project - What 
it should do, How it should do it 
and how we want to communicate 
it.

We’re working in small iteration - 
we prepare sketches and concepts. 
Then we define the data needed, 
create user flows and information 
architecture. Our goal is to deliver 
wireframes and prototypes that 
clarify the vision.

We define the look&feel. After you 
accept the initial propositions we 
then proceed with designing the 
whole thing. Wireframes and 
prototypes become a mockup 
ready to be developed.

We prepare a set of guidelines and 
documentation that will allow a 
easy development. You get access 
to all of the additional graphical 
assets that were created during 
the previous steps - if need arises 
we fill out the gaps.  

We help you in the development 
process so that you get your final 
product as it was designed.



We worked for

We’ve established 
partnerships with these 
lovely brands.
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12 Wrzesień 
2020

DominikWszystkiePokaż:

1

Trasa dostawy

1

2
3

4
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Katering Dostawy

Kalendarz

Zamówienia

Diety

Restauracje Zamówienia

Menu

Ustawienia restauracji

Content Management Strony

Posty

Kategorie

Szablony

Kuchnia Produkty

Przepisy

Food-cost

Planowanie

Ustawienia SEO

Dane firmy

Zakres dostawy diety

Zakres dostawy - jedzenie aktualne

Strona subskrybcji 

Roszerzenia

Kupony rabatowe

Kategorie

Dodatki

Cennik produktów

Cennik dostawy

1
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Aleksander Dziewulski-Martyniszyn

Krusza Duchowna 5

88-101 Krusza Duchowna

tel. 530090498

Adres dostawy

Dieta tradycyjna - wariant dla leniwych

Nazwa d iety

20 dni

Czas trwania

Nie

Porcja na weekend

500zł
Wartość  zamówienia

WEEKEND500+
Użyty  kod  rabatowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce consequat porta mi, ac 
pulvinar dui. Praesent dolor urna, lacinia ac 
tellus nec, tempor gravida nibh. Nunc ut 
metus sed nisi accumsan ultrices.

notatka do  zamówienia

Status Płatnośc i

Opłacono

Status zamowienia

Nowe

Dni dostaw Termin rozpoczęcia 12 Wrzesień 2020

StatusData dostawylp.

1 12 Wrzesień 2020 Dostarczono

2 13 Wrzesień 2020 W dostarczeniu

3 16 Wrzesień 2020 Oczekiwanie

Oczekiwanie4 17 Wrzesień 2020

Oczekiwanie5 18 Wrzesień 2020

Oczekiwanie6 19 Wrzesień 2020

Oczekiwanie7 20 Wrzesień 2020

Przerwa  21 WRZ - 22 WRZ

Przerwa  28  Wrz  -  29  wRz  

Oczekiwanie8 23 Wrzesień 2020

Oczekiwanie9 24 Wrzesień 2020

Oczekiwanie10 25 Wrzesień 2020

Oczekiwanie11 26 Wrzesień 2020

Oczekiwanie12 27 Wrzesień 2020

Oczekiwanie13 30 Wrzesień 2020

Oczekiwanie14 1 Październik 2020

Oczekiwanie15 2 Październik 2020

Oczekiwanie16 3 Październik 2020

Przerwa  14 WRZ - 15 WRZ

UstawAnuluj

Pon Wt Śr Czw Pt So N ie

Wrzesień 2021

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2
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Podstawowe Informacje

Drukarki laserowe z akcesoriami
Nazwa

Ogólnokrajowy
Explanatory text

1600
Ilość ofert

1600
Procent wyczerpania

%

16 / 02 / 2019
Dzień rozpoczęcia oferty

16 / 02 / 2019
Dzień zakończenia oferty

Wybierz województwa

Dolnośląskie Lubuskie

Dostępność
zakres czasowy

zakres terytorialny

2320.5
Cena

PLN

Opis Oferty

Drukarki laserowe z akcesoriami
Tytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sollicitudin sollicitudin 
scelerisque. Aliquam vulputate suscipit risus nec tincidunt. Aenean quis nibh leo. Sed varius 
nunc nulla, eu molestie libero ultricies id. Sed ut euismod odio. Vestibulum eu justo in risus 
rhoncus pulvinar in id diam. Nunc in consectetur est. Vivamus lorem sem, rhoncus non aliquam 
sed, laoreet vitae mauris. Nullam imperdiet auctor semper. Nulla varius dapibus velit. Sed turpis 
ligula, malesuada sed laoreet eget, aliquet eget neque. Nullam viverra eu odio a vulputate. 
Nulla viverra tellus libero, ut ultricies leo porta eget.

Opis Oferty

Cashalot
NIP: 324211

Drukarki laserow... Oferta nieaktywna

Dane Oferty Segmentacja Konwersja

Zapisz

Wyszukaj

ZapiszCofnij zmiany

3 oferty

Cashalot
NIP: 324211

Oferty
Wszystkie Oferty

Filtry

Nazwa Cena Zakres terytorialny Zakres czasowy Status

Auta dostawcze leasing 13 000 zł Lubuskie 16/09/2020 - 16/11/2020 Oferta aktywna

Auta dostawcze leasing 13 000 zł Lubuskie 16/09/2020 - 16/11/2020 Oferta aktywna

Drukarki laserowe z akcesoriami 2 320.5 zł Lubuskie 16/09/2020 - 16/11/2020 Oferta nieaktywna

Firmowy Katering dla 10 os. 3 020.2 zł Lubuskie do 16/09/2020 Oferta na wyczerpaniu

Wyszukaj po dowolnej danej

Wyszukaj

Dodaj ofertę

Rejestracja

Zaloguj się
Adres email

Hasło

Przypomnij hasło

Zaloguj
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Witaj w 

myfoodie

Adres e-mail lub numer telefonu

Hasło

Zaloguj się

Zapomniałem hasła

Pierwszy raz w myfoodie? 

Czas zjeść coś dobrego

Poniedziałek, 14 Października 

Home office
Miejsce dostawy

Dostawa Odbiór

Wybierz menu na

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
laboreLorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Stripsy z kurczaka 

Stripsy z kurczakaw pikantnej 
panierce z frytkami i sałatką

Stripsy z kurczaka 

Stripsy z kurczaka 

Stripsy z kurczakaw pikantnej 
panierce z frytkami i sałatką 
Stripsy z kurczakaw 

Stripsy z kurczaka 

Stripsy z kurczaka 

Stripsy z kurczaka 

20,19 zł

20,19 zł

20,19 zł

20,19 zł

20,19 zł

20,19 zł

20,19 zł

20,19 zł

Jadło z Gazdą Sola lorem 
ipsum dolor
Dowóz: Odbiór:12:00-16:00 12:00-16:00

Jadło z Gazdą Sola lorem 
ipsum dolor
Dowóz: Odbiór:12:00-16:00 12:00-16:00

0,00 zł

Menu na

Poniedziałek, 14 Października 

Home office

MIEJSCE DOSTAWY

Dostawa Odbiór

RESTAURACJE

Jadło z Gazdą Sola lorem 
ipsum dolor
Dowóz: Odbiór:12:00-16:00 12:00-16:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 

Stripsy z kurczaka 

Stripsy z kurczaka 

20,19 zł

20,19 zł

Strona główna Zamówienia Dofinansowanie Konto
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Welcome 
to Verdeat!
We’re happy to help take your first 

steps in the world of homegrown 

veggies

Start your journey

Create new 
password

Your new password must be different 

form previous used password

Reset Password

Check your mail
We’ve sent you a password reset 

instructions to email you provided

Back to login

Did not reviece the email?  

Check your spam filter, or try another email address

Devices 
found

Verdeat Planter 

Verdeat Planter 

Verdeat Planter 

Skip this step

Connect

Connect your 
planter’s WiFi
Connecting your planter in the internet, 

will allow you to check on your plants no 

matter where you are around the world 

single deck view

Continue

Set up

watering 
schedule
When would like your verdeat to be


set to sleep mode?

22:45 - 8:45

How many times should your plants be 

watered?

1 time 2 times 3 times

When to start watering your plants?

Plants should be watered in equal intervals. Intervals 

will be calculated based on the choice of first watering

first watering

8:4

5
second watering

14:05 20:05

third watering

Start watering

Filling up 
tanks
Your verdeat planter needs to be


filled up. Please add up water to the tank. 

Your verdeat planted watering pump will 

be started. You can also skip this step if 

you have already done it.

Skip this step

Verdeat Planter 

Verdeat Planter 

Verdeat Planter 

Set up 
watering 
schedule

Use settings from other device:

Start new setup

Set new schedule for new device

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

Lights: On

84%

84%

84%

84%

Water: Auto

Nutrients

Nutrients added on 

26 nov 2021 

WiFi

Connected to 

MyHomeNetwork

Planters

Your plants are feeling:

Great

Have something new?

Planters

Your verdeat 
planters

Verdeat Planter 

Verdeat Planter 

Verdeat Planter 

Add a new device

You can quickly connect to your current 

planter via passphrase

Connect

Planters

Adding a new 
device

Scan for Verdeat planters

Deck One
Greens Tray 12 of 19 Plants

Plant Name
Pot 1 | Ready to harvest: 14/06/2020

Plant Name
Pot 1 | Ready to harvest: 14/06/2020

Plant Name
Pot 1 | Ready to harvest: 14/06/2020

Add plants

My Verdeat

Planters

2

1

3

7

6

5

4
8

9

10

11

12
16

15

14

13

17

18

19

Deck One
Greens Tray 12 of 19 Plants

Plant Name
Pot 1 | Ready to harvest: 14/06/2020

Plant Name
Pot 2 | Ready to harvest: 14/06/2020

Plant Name
Pot 3 | Ready to harvest: 14/06/2020

Plant Name
Pot 4 | Ready to harvest: 14/06/2020

Add plants

My Verdeat

Planters

Add a plant

Plant Name

Plant Name

Plant Name

Plant Name

Plant Name

Plant Name

Select plant 
pods you plant 
your seeds in

2

1

3

7

6

5

4

8

9

10

11

12

16

15

14

13

17

18

19

Add plants

Plant_name
Planted on: 25/06/2020

Ready to Harvest 25/07/2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Mauris suscipit est purus, 

vitae lacinia velit iaculis vel. Proin 

malesuada enim non urna viverra, vel 

auctor sapien interdum. In hac habitasse 

platea dictumst. Sed eleifend risus sed 

nisi lacinia, id consectetur nisi dignissim. 

Quisque et odio lorem. Curabitur egestas 

magna tortor, in congue tortor suscipit in.

View of added plant. Allows us to 
inform people what they are growing, 

what it can be used to and most 

importantly when it is ready to be 
harvested

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

On Off

Deck One Deck Two

On Off

Lights on/off

On Off

Deck Three

On Off

Deck Four

Auto Manual

Light setting

Lights off schedule

When would you like to turn your lights off?

22:45 - 8:45

Light sensor

Dim the led light when your verdeat is in a bright sun.

Off On

Current level of external light

This value shows you how much external 

light is now being flooded on your 

Verdeat

0%

Less settings

Light sensor sensitivity

100% means that your LED will Dimm as soon as other 

source of light will be near the device. For best results 

use between 10-40%

Planters

84%

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

On Off

Deck One Deck Two

On Off

Lights on/off

On Off

Deck Three

On Off

Deck Four

Auto Manual

Light setting

Lights off schedule

When would you like to turn your lights off?

22:45 - 8:45

Current level of external light

This value shows you how much external 

light is now being flooded on your 

Verdeat

0%

Show more settings

Planters

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

Auto Manual

Light setting

84%

Planters

On Off

Deck One Deck Two

On Off

Lights on/off

On Off

Deck Three

On Off

Deck Four

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

Auto Manual

How many times should your plants be 

watered?

1 time 2 times 3 times

When to start watering your plants?

Your water pump will be on for 90 

seconds three times per 24h and can be 

turned off for maximum 8 hours a day

Plants should be watered in equal intervals. Intervals 

will be calculated based on the choice of first watering

first watering

8:4

5
second watering

14:05 20:05

third watering

Silent Mode

You water pump will be silent between

22:45 - 8:45

Show more settings

Save Changes

Water Level

Planters

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

Auto Manual

Silent Mode

You water pump will be silent between

22:45 - 8:45

How many times should your plants be 

watered?

1 time 2 times 3 times

When to start watering your plants?

Plants should be watered in equal intervals. Intervals 

will be calculated based on the choice of first watering

first watering

8:4

5
second watering

14:05 20:05

third watering

Less settings

Overwatering plants may cause irrepairable damages 

to them. Preferred watering time for all plants is 90 

seconds.

Length of watering time

110 sec

Overwatering sensor

This sensor keeps your flowers from overwatering and 

damaging your plants

Off On

Save Changes

Water Level

Your water pump will be on for 90 

seconds three times per 24h and can be 

turned off for maximum 8 hours a day

Planters

Change pump 
settings
Are you sure you want to set watering pump to manual 

settings? You may cause damage to your plants by doing 

so.

Save Changes

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

Auto Manual

84%

Save Changes

Water Level

Planters

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

You haven’t added nutrients to your 

planter. You should check PH/EC levels

Add nutrients

Planters

My Verdeat
Overview Lights Water Nutrients

Add nutrients

Nutrients added

Nutrients added

Nutrients added

Nutrients added

Planters

Modal Element
Copy depending on the element that user clicked on

Agree

Device Settings

Change the name of the device

Show passphrase

Disconnect from WiFi

Return to factory settings

Delete device from the app

Having troubles with the planter?

Contact Us

Refill water tanks

Modal Element
Copy depending on the element that user clicked on

Agree

Device Settings

Change the name of the device

Show passphrase

Connect to WiFi

Refill water tanks

Return to factory settings

Delete device from the app

Having troubles with the planter?

Contact Us

Use those settings

Verdeat Planter 

Sleep mode

22:15 - 7:25

Watering schedule

3 times

Plants watered at:

8:45
first watering

14:05
second watering

20:05
third watering

Verdeat Planter 

Verdeat Planter 

Set up 
watering 
schedule

Use settings from other device:

Start new setup

Set new schedule for new device

If more than one device we should 
present user with ability to use settings 

of other devices

Each of the “decks” can be clicked into. 
This should be illustration of verdeat 

and user’s should be able to get into by 

tapping on it.

This is a status indicator. 
If planter is running and everything is 

fine it would be green. In case of any 

problems it should be red or yellow.

Changing the tray view is a nice place to 
inform user of new trays. Additionally 

we can place a link to the store allowing 

a quick jump to buy a new tray.

List should be prefiltered for tray type 
that is used. User’s can look for what 

they are planting. We can also add new 

seeds as first ones on the list so user is 
aware. We can also give a quick link to 

the store here.

Great Success Great SuccessConnecting

No device found


Please make sure that the device’s 

bluetooth is on.

Little Problem

Try again

Connect Problem

Little Problem

Try again

Connect Problem

Little Problem

Try again

Skip this step and use bluetooth only

If no verdeat device has been found 
show this screen. We should have an 

animation showing where the bluetooth 

button is.

When device is connected we can show 
a nice success animation

We think it would be best to put more 
emphasis on connection as it is more 

beneficial to your business. 

Skip this step

Add new device

7

1 2

5

10

15

19

4 6

16

119

14

17

3

18

12

8

13

Greens

Tray One
My Kitchen Verdeat Planter

12 of 19 Plants

Plants

Add plants

Thai Basil
Pot 1 | Harvest: 14/06/2020

Peppermint
Pot 2 | Harvest: 14/06/2020
Pak Choi

Planters Account

My Kitchen 
Verdeat Planter

Overview Lights Water Nutrients

Planters Account

Light settings

Automatic Manual

Lights mode

Current level of external light

0%
Show advanced settings

Lights off schedule

Start hour
22:45

End hour
22:45

Lights on/off

Welcome 
to Verdeat!
We’re happy to help take your first steps in 
the world of homegrown veggies

Start your journey
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www.sklep.pl

82

44

S

Kategoria sklepu

wybierz kategorię

wpisz adres sklepu

Domena URL sklepu

Niska użyteczność  
wysoka widoczność w sieci 

Niska użyteczność 
niska widoczność w sieci 

Wysoka użyteczność 
wysoka widoczność w sieci 

Wysoka użyteczność 
niska widoczność w sieci 

Dołącz do nas już dziś!

Chcesz poznać szczegółowe wyniki monitoringu 
dwudziestu czterech wskaźników widoczności w 
sieci i użyteczności Twojego e-sklepu? 

Zarejestruj się i sprawdź

Sprawdź Sprawdź konkurencje

Punkty za widoczność w sieci: 

Punkty za użyteczność sklepu:

Wielkość sklepu: 

Filtruj wyniki po wielkości sklepu:

SWszystkie M L XL XXL

Narzędzie Firma Pomoc

O uCanCommerce


Monitoring 


Analiza Produktów 


Optymalizacja


Cennik

FAQ


Wsparcie techniczne


Regulamin i polityka prywatności


Pliki Cookies

O nas


Kontakt


Blog

uCanCommerce Sp. z o.o 

15-540 Białystok, Żurawia 71

733 605 055

kontakt@ucancommerce.com

© 2021 uCanCommerce

Zarejestruj się i sprawdź

Sprawdź sklepy z Twojej branży

Sprawdź, czy Twój 
e-sklep jest 
atrakcyjny dla  
klientów!

Czy wiesz, że...

Nasz algorytm ocenia, czy Twój e-sklep 
jest naprawdę gotowy na handel 
mobilny.

Z monitoringu widoczności dowiesz się, 
czy Twój sklep łatwo odnaleźć  
w wyszukiwarce.

Sprawdź, jak wypadasz na tle swojej 
branży. 

Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, by 
ocenić, czy spełniasz oczekiwania 
klientów.

92 proc. najmłodszych 
konsumentów kupuje 
online?


Ponad 80 tysięcy polskich 
e-sklepów znajduje się  
w zasobach Google?

Jedynie co drugi polski e-
sklep spełnia najnowsze 
standardy prędkości 
ładowania?

75 proc. klientów oczekuje 
szybkiego i łatwego 
kontaktu z obsługą e-
sklepu?

uCanCommerce to intuicyjne i zautomatyzowane narzędzie 
dedykowane małym i średnim sklepom internetowym.

 

Nie tylko bezpłatnie czuwa nad widocznością w sieci i użytecznością 
Twojego e-sklepu. Wyręcza Cię także w czasochłonnym prowadzeniu 
kampanii reklamowych w wyszukiwarce i mediach społecznościowych.

 

Wykorzystujemy sztuczną inteligencję (AI), by robić to lepiej niż 
ktokolwiek inny, nie pobierając prowizji od Twojego budżetu 
reklamowego.

Jak uCanCommerce pomaga 
automatyzować kampanie reklamowe  
i zwiększać sprzedaż? 

Monitoring UX

Analiza rynku

Selekcja produktów

Analiza karty produktu

Automatyzacja kampanii

Segmentacja klientów

dołącz do nas już dziś!

Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do wyników 
monitoringu Twojego e-sklepu oraz przetestować siłę 
sztucznej inteligencji w e-commerce - Zarejestruj się

Narzędzie Firma Pomoc
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Zobacz czy łatwo odnaleźć Cię w sieci. Dowiedz się czy 
Twój sklep jest przyjazny i zachęca do zakupów

24 wskaźniki widoczności i użyteczności Twójego sklepu

BEZ ZOBOWIĄZAŃ 
NA ZAWSZE

Wszystkie wpisy

Produkt BlogCennik Kontakt Zaloguj sięRozwiązania Załóż konto

Ocenia, czy Twój sklep jest prawidłowo wyeksponowany w Internecie oraz przyjazny dla 
klientów, co daje Ci szansę na zwiększenie sprzedaży.

uCanCommerce bada ponad dwadzieścia kluczowych wskaźników widoczności w sieci i użyteczności 
Twojego e-sklepu. Wyniki aktualizuje na bieżąco, zawsze w odniesieniu do specyfiki Twojej branży. 



Wyniki monitoringu nie tylko informują o tym, czy Twój e-sklep można łatwo odnaleźć w sieci (analiza 
widoczności) i jest przyjazny użytkownikom (analiza użyteczności). Dodatkowo dowiesz się, które  
z obszarów warto zoptymalizować, aby zwiększyć nie tylko potencjał sklepu, ale przede wszystkim 
efektywność przyszłych kampanii reklamowych.



Wyniki Twojego monitoringu cyklicznie aktualizujemy, dzięki czemu trzymasz rękę na pulsie.  
W przypadku osiągnięcia krytycznej wartości któregokolwiek ze wskaźników, otrzymasz od nas 
specjalny alert. 



Dostęp do monitoringu otrzymujesz na zawsze. Bez zobowiązań. Bez konieczności podawania numeru 
karty kredytowej. 

Czy Twój sklep jest przyjazny klientom?

Monitoring UX

Na naszym blogu

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Kategoria

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Kategoria

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Kategoria
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Architektura Systemu Ayelix

Launchpad

Ostatnio przeglądane

Ostatnio zupdateowane 
projekty

Nowe projekty

Update’y systemu - newsy

Przejście do miejsca gdzie 
ostatnio zakończyliśmy

Data Explorer

Sortowanie - Najczęściej 
otw. Alfabetyczne, 
Najnowsze zmiany, 
ostatnio przeglądane

Wyszukiwarka obiektów

Newsy

Filtrowanie przez tagi

Wyszukiwarka newsów

Support Center

Kontakt

Tutorial Videos

Punkty kontaktowe

FAQ

Profil

Historia przeglądania

Upload designu

Wylogowanie

Moj Profil

News Article

Content

Mój profil

Ustawienie hasła

Dane użytownika

Moje preferencje

Historia przeglądania

Wiersz dla każdego z 
ostatnich punktów

W każdym wierszu - czas, 
obiekt, co było 
przeglądane

Obiekt

Detale: Mapa projektu, 
Informacje o projekcie, 
Dokumenty i projekty w 
obiekcie, Wyszukiwarka 
koordynatów

Bookmarki: Aplikowane do 
tego konkretnego obiektu

Tagi: Aplikowane do tego 
konkretnego obiektu

Designy: Lista obiektów i 
możliwość obejrzenia 
wersji 3d

Zakładki :

Elementy Akcyjne

Przeniesienie ustalania 
jednostek i radiusa - 
trzymamy pomiędzy 
projektami

Ustawienia - save 
automatically, show 
measument window i 
enable plotting

Pomiary

Search

Pozycje

Widok CapView

Spróbujmy tutaj też dodać 
łatwy dostęp do 
bookmarków i tagów

Filtrowanie

Widok Mapy

Upload model

Upload model

Upload model

Read more

Read more

Read more

P504333 - Stavanger Engineering - Scanning Alvheim
Mjolnir House

Created on 23/02/2020 Ongoing

P504333 - Stavanger Engineering - Scanning Alvheim
Mjolnir House

Created on 23/02/2020 Ongoing

P504333 - Stavanger Engineering - Scanning Alvheim
Mjolnir House

Created on 23/02/2020 Ongoing

Capviews

Show neighbouring CapViews

Visibility

Show measurement window

Show measurements & 
positions

Show measurement 
components
Measurements are shown with x,y,z 
axis components

Save automatically
Enabling this option will 
automatically save all points, 
measurements etc.

Open Data Wheel
Enabling this option will open data 
wheel each time you select new 
capview

Preferences

Focus point movement
Enabling this option will allow the 
movement of focus point.

Preferences

Capviews

Visibility

Show measurement window

Show measurements & 
positions

Show annotations

Show measurement 
components
Measurements are shown with x,y,z 
axis components

Preferences

Preferences
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O nas


Biuro prasowe


Konto bankowe


Nagrody i wyróżnienia


Partnerzy


Oferta współpracy


Wyposażenie hoteli


Architekci


Kontakt

Konto bankowe


Ile kosztuje przesyłka?


Porady


Rabaty


Sprzedaż ratalna e-Raty


Najczęściej zadawane pytania


Aktualne promocje


Katalog produktów


Bony prezentowe


Blog Dekoria.pl


Bezpłatny próbnik tkanin


Rolety rzymskie inspiracje


Aranżacje


Mapa produktów

Dekoria KontaktPomoc Na skróty

Inne produkty z tej serii
 Zobacz wszystkie

Podwiązka Victoria

164,90 zł

Poszewka na poduszkę Kinga

209,00 zł

Siedzisko na krzesło Jacek

184,90 zł

Komplet Kuchenny Jupiter

159,90 zł

Inni Klienci wybrali również


Zobacz co kupują inni

Roleta rzymska Verona

164,90 zł

Roleta rzymska Padva

209,00 zł

Roleta rzymska Capri

184,90 zł

Roleta rzymska Capri

159,90 zł

Myślimy o naszych Klientach

Dzięki Wam jesteśmy najlepsi

74 64 997 12

74 64 997 29

74 64 997 34

74 64 997 51

74 64 997 83

602 780 200

Infolinia 

Od 7:00 do 18:00 w dni robocze

Email

sklep@dekoria.pl

Regulamin sklepu Polityka Cookies

© 2005-2018 Dekoria: wyposażenie i dekoracja wnętrz

Strona główna           Rolety           Rolety rzymskie           Roleta rzymska Verona

Numer tkaniny: 127-70

Opis produktu

Jeśli chcesz nadać styl swojemu wnętrzu, modna i praktyczna roleta rzymska jest dla Ciebie 
idealnym rozwiązaniem.



Prezentowany model Verona występuje w szerokiej gamie wzorów (motywy kwiatowe i roślinne, 
geometryczne, gładkie), kolorów (od bieli i ecru, przez pastelowe i soczyste kolory po czernie i 
szarości) oraz różnym stopniu zaciemnienia (od półprzeźroczystych do zaciemniających), dzięki 
czemu znajdziesz odpowiednie rolety rzymskie do każdego pomieszczenia: salonu, sypialni, 
kuchni i do pokoju dziecięcego.



Dodatkowym atutem rolety Verona jest sposób montażu. Wystarczy zawiesić ją na karniszu 
rurowym i gotowe!



Roleta wykończona jest „na prosto” nie posiada dolnej falbany.



Kolor produktu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Układ wzoru tkaniny na produkcie 
jest dobierany losowo, co oznacza, że produkty wykonane z tkanin wzorzystych nie zawsze 
wyglądają identycznie jak na prezentowanym zdjęciu.



Pasowanie rolet - wzór tkanin na rolecie jest niepasowany, co oznacza, że rolety uszyte z tkaniny 
wzorzystej nie będą identyczne.

Zamawiając rolety szersze niż 130 cm z tkanin o szerokość 140 cm, należy liczyć się z tym, że 
będą miały doszyte boki, co nie wpływa jednak na estetyczny wygląd rolety.



Wymiar szelki: wys. 10cm, szer. 5cm.

Czyszczenie: zalecane czyszczenie chemiczne na sucho.

Kolekcja: Jupiter


Kod tkaniny: 127-70


Skład: 35% bawełna, 65% poliester


Szerokość tkaniny: 140cm


Kolor: lazurowy


Kurczliwość: 4%


Gramatura: 205 g/m2


Cechy: dwustronna, matowa

Szczegóły

Tkanina

Zobacz kolekcję tkanin Jupiter

Cena:

 164,90 zł

Roleta Rzymska 

Verona

Stan magazynowy: 
Wysyłka w ciągu: 5 dni roboczych

dostępny


Sposób Montażu:

Wykończenie:

STRONA OBSŁUGI MECHANIZMU:


WYBIERZ ROZMIAR:

Zmień tkaninę:

szer.80 x dł.170 cm

Na karnisz lub sufit

Bez falbany

Prawa

Rozmiary standardowe

Lewa

Uszyj na miarę

Kod Produktu: 344-127-70

1 szt. Dodaj do koszyka

ZAMÓW DARMOWĄ PRÓBKĘ

i

Dodaj do listy PODZIEL SIĘ:


Rolety Zasłony i firany Meble Oświetlenie Wnętrza Dekoracje Tkaniny Okazje Inspiracje

5

O nas


Biuro prasowe


Konto bankowe


Nagrody i wyróżnienia


Partnerzy


Oferta współpracy


Wyposażenie hoteli


Architekci


Kontakt

Konto bankowe


Ile kosztuje przesyłka?


Porady


Rabaty


Sprzedaż ratalna e-Raty


Najczęściej zadawane pytania


Aktualne promocje


Katalog produktów


Bony prezentowe


Blog Dekoria.pl


Bezpłatny próbnik tkanin


Rolety rzymskie inspiracje


Aranżacje


Mapa produktów

Dekoria KontaktPomoc Na skróty

Zapisz sięWpisz swój adres email:

Rolety Zasłony i firany Meble Oświetlenie Wnętrza Dekoracje Tkaniny Okazje Inspiracje

5

Zobacz co kupują inni

Popularne kategorie

Poszewki Pokrowce na sofy IKEAZasłonyRolety rzymskie

Zachwycaj innych, daj się zachwycić

Inspiracje dla Ciebie

Przywitanie w DomuModny fiolet

Zobacz wszystkie

Zobacz wszystkie

Polecane Produkty
Rolety Rzymskie Pokrowce Dekoriacje Lampy Meble Zasłony

Roleta rzymska Verona

164,90 zł
Roleta rzymska Padva

209,00 zł
Roleta rzymska Capri

184,90 zł
Roleta rzymska Capri

159,90 zł

Zobacz teraz

30- %

Kolekcja

Rustica
Nawet do

Szyjemy dla Ciebie


Szyjemy na Miarę

Bądź na bierząco


Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex.

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościachi ofertach specjalnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 








Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 








Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Outlet

80- %
Nawet do

Zobacz teraz

Outlet

80- %
Nawet do

Zobacz teraz

Obdaruj bliskichByś zawsze miał czasOtul się ciepłem

Bony PrezentoweZegaryBony Prezentowe

Myślimy o naszych Klientach

Dzięki Wam jesteśmy najlepsi

74 64 997 12

74 64 997 29

74 64 997 34

74 64 997 51

74 64 997 83

602 780 200

Infolinia 

Od 7:00 do 18:00 w dni robocze

Email

sklep@dekoria.pl

Regulamin sklepu Polityka Cookies

© 2005-2018 Dekoria: wyposażenie i dekoracja wnętrz

Zapoznałem się z polityką prywatności Chcę się wypisać

Szukaj
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Oferty pracy

Pracownik produkcji

15 zł / h netto

Warszawa Company Name

Pracownik produkcji

15 zł / h netto

Warszawa Company Name

Spawacz konstrukcji stalowych TIG

19 zł / h netto

Warszawa Company Name

Spawacz konstrukcji

27 zł / h netto

Warszawa Company Name

Pomocnik stolarza - praca od zaraz

1500 zł / mies. netto

Warszawa Company Name

Pracownik budowlany / operator  
długi betoniarki bardzo tytuł

32 zł / h netto

Warszawa Company Name

Wyróżnione

Załóż konto

9:41

Pracownik produkcji

Dodano: 25.02.2019

34 recenzje Średnia 4/5

Przez: HR CMS

Sorter Sp. z o.o.

15 zł / h. netto

Szczegóły oferty Recenzje

Firma rekrutująca

Nazwa firmy HR

Czas odpowiedzi

Terminowość wypłat

Zakwaterowanie

Wyżywienie

Już dwa razy rekrutowałem się przez tą agencję. 
Wszystko odbyło się zgodnie z umową.  
Dobry pośrednik.

2 tygodnie temu
Antoni

Dodaj recenzje

Opinie

9:41

Wprowadź imię i nazwisko

+00 000 000 000

Wprowadź hasło

Imię i nazwisko

Numer telefonu lub email

Hasło

Załóż konto

Nowe konto!
Po założeniu konta otrzymasz możliwość 

zapisywania ofert pracy.

Zaloguj się
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Sklep Vouchery Rośliny do biuraO nas i Wiedza Szukaj

Chcesz otrzymywać informacje o dostawach,

nowych okazach, oraz warsztatach, które organizujemy?

Zostaw swój email i pozostańmy w kontakcie

Adres email Zapisz się

Mała Szklarnia to miejsce dla każdego 

roślinomaniaka.


Odwiedź nasz sklep z roślinami we 

Wrocławiu i Krakowie lub zamów rośliny 

doniczkowe online z bezpieczną i szybką 

wysyłką kurierską

Nazwa grupy linków

Strona Główna


Sklep - rośliny online 

Rośliny do biura


Blog - pielęgnacja roślin


Informacja o dostawie 

Jak pakujemy rośliny 

Kontakt

Nazwa grupy linków

Rośliny małe i średnie 

Rośliny kolekcjonerskie 

Szkółka Małej Szklarni 

Doniczki i osłonki do roślin


Akcesoria do roślin i ziemia

Sklepy Stacjonarne

Wrocław, ul. Stysia 39

Kraków, ul. Lea 62/1

Godziny Otwarcia

10:30 - 19:00
10:30 - 15:30

Pon. - Pt.
Sob.

730 111 730

sklep@malaszklarnia

Regulamin        Polityka Prywatności

Nasze rośliny są już w tych cudownych miejscach

Łatwa opieka nad roślinami
Wiele osób martwi się, czy na pewno podoła opiece nad roślinami i nie doprowadzi do ich uschnięcia.


Już na etapie konsultacji dobieramy rośliny odpowiednio do przyszłych warunków. Dostarczamy również 

proste instrukcje, jak opiekować się wszystkimi roślinami, by cieszyły oko oraz się rozwijały. 

Jeśli jest taka potrzeba, świadczymy również usługę opieki nad roślinami. Możemy regularnie odwiedzać 

Wasze biuro i robić przegląd roślin, przesadzać je oraz podlewać.

Gosia Galińska
Masterborn

Mała Szklarnia robi wielki efekt!

Wiemy o tym, bo w naszym biurze na Krupniczej we Wrocławiu mamy niemal 60 

zielonych cudów, dzięki którym nasza codzienna praca jest bardziej radosna i... żywa! 
Rośliny upiększają nasze wnętrza, a w natłoku zadań i spotkań bardzo odpowiada nam 

fakt, że opiekowanie się roślinami jest realizowane w 100% przez Małą Szklarnię. 
Polecamy!

Poznaj opinie tych,

którzy już odmienili swoje wnętrza

Porozmawiajmy o 
współpracy

730 111 730 milosz@malaszklarnia.pl

Twoje imię

Treść wiadomości

Numer telefon (opcjonalne)

Numer zamówienia (opcjonalne)

Wyślij

Twój adres email

Informacje o Tobie

Wiadomość

Postaramy się odpisać na Twoje zapytanie jak najszybciej - 

zwykle odpowiadamy do 24h.

Zobaczymy przestrzeń i na podstawie Waszych potrzeb doradzimy, 
jak zaaranżować przestrzeń i jakie rośliny dobrać.

Umówmy spotkanie w Twoim biurze
1

Na bazie rozmów przedstawimy propozycje roślinnej aranżacji.
Przygotujemy ofertę2

Przesadzimy rośliny oraz przywieziemy razem z donicami i 

osłonkami na miejsce. Jeśli jest taka potrzeba, pomożemy je 

ulokować oraz podejmiemy się regularnej opieki nad nimi.

Dostarczymy oraz pomożemy z opieką3

Calathea roseopicta illustris baby
Szkółka Małej Szklarni
jeden rozmiar

17.00 zł  

Calathea roseopicta illustris baby
Szkółka Małej Szklarni
jeden rozmiar

17.00 zł  

Philodendron scandens

lemon lime baby
Szkółka Małej Szklarni
jeden rozmiar

17.00 zł  

Calathea lancifolia
Szkółka Małej Szklarni
jeden rozmiar

17.00 zł  

Rośliny wybrane dla Ciebie
Te rośliny przypadną Ci do gustu

Informacje
Nazwa Botaniczna:
Monstera Deliciosa

Nazwy potoczne
Monstera Dziurawa, Monstera wspaniała, 
filodendron

Typ rośliny
Wiecznie zielona, wewnętrzna

Bezpieczna dla zwierząt / dzieci
Toksyczna, jeśli zjedzona

Wysokość rośliny (razem z osłonką)
Rozmiary oddzielone średnikami, albo dla 

wybranego wariantu

Wielkość osłonki
Rozmiary oddzielone średnikami, albo dla 

wybranego wariantu

o Monsterze
Tę piękność na pewno znasz doskonale – choćby z 

widzenia! Monstera deliciosa pyszni się wyjątkowymi 

liśćmi przywodzącymi na myśl wycinanki. Wbrew 

pozorom, ta amazońska królowa znakomicie aklimatyzuje 

się w polskich mieszkaniach. Jeśli chcesz stworzyć w 

pokoju namiastkę dżungli, trudno o lepszy wybór. 
Monstera nie potrzebuje wiele do szczęścia, a Ciebie 

uszczęśliwi po stokroć! Wystarczy, że podarujesz jej 

trochę słońca i zadbasz o odpowiednie nawodnienie.



Monstera deliciosa na paliku to roślina dekoracyjna, która 

będzie idealną kropką nad i w salonie, przestronnej 

sypialni czy ekskluzyjnej łazience z oknem. Ta królowa robi 

ogromne wrażenie, a do tego jako sztandarowa 

reprezentantka swojego gatunku ma bardzo małe 

wymagania środowiskowe.


Podlewaj ją w momencie, gdy przeschnie jej górna 

warstwa ziemi i ustaw w miejscu jasnym, bądź 

półcienistym. Monstera deliciosa nie przepada za 

bezpośrednim nasłonecznieniem, ani za zbyt obfitym 

podlewaniem.

Sklep Vouchery Rośliny do biuraO nas i Wiedza Szukaj

Chcesz otrzymywać informacje o dostawach,

nowych okazach, oraz warsztatach, które organizujemy?

Zostaw swój email i pozostańmy w kontakcie

Adres email Zapisz się

Mała Szklarnia to miejsce dla każdego 

roślinomaniaka.


Odwiedź nasz sklep z roślinami we 

Wrocławiu i Krakowie lub zamów rośliny 

doniczkowe online z bezpieczną i szybką 

wysyłką kurierską

Nazwa grupy linków

Strona Główna


Sklep - rośliny online 

Rośliny do biura


Blog - pielęgnacja roślin


Informacja o dostawie 

Jak pakujemy rośliny 

Kontakt

Nazwa grupy linków

Rośliny małe i średnie 

Rośliny kolekcjonerskie 

Szkółka Małej Szklarni 

Doniczki i osłonki do roślin


Akcesoria do roślin i ziemia

Sklepy Stacjonarne

Wrocław, ul. Stysia 39

Kraków, ul. Lea 62/1

Godziny Otwarcia

10:30 - 19:00
10:30 - 15:30

Pon. - Pt.
Sob.

730 111 730

sklep@malaszklarnia

Regulamin        Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo Płatności

Copy o bezpieczeństwie płatności w 

małej szklarni. Copy o bezpieczeństwie 

płatności w małej szklarni.

Tylko zdrowe rośliny

Copy o jakości roślin w małejszklarni. 
Copy o jakości roślin w małejszklarni

Bezpieczna wysyłka roślin

Copy bezpieczeństwie dostawy w 

małejszklarni. Copy bezpieczeństwie 

dostawy w małejszklarni

Profesjonalna obsługa

Copy o profesjonalnej obsłudze w 

małejszklarni. Copy o profesjonalnej 

obsłudze w małejszklarni

Darmowa dostawa na terenie Wrocławia i Krakowa

Często podlewaj
Lubi w miarę wilgotno, dlatego podlewaj 

gdy wierzchnie 2 - 3 cm podłoża będą 

przeschnięte. Jeśli stoi w miejscu bardzo 

jasnym, podlewaj ją przykładowo raz na 

około 5-7 dni po uprzednim sprawdzeniu 

wilgotności gleby.

Dość wysokie nasłonecznienie
Roślina najlepiej będzie się czuć przy 

wysokim nasłonecznieniu, choć raczej 

unikaj bezpośredniego słońca. Może to 

być np. parapet okna zachodniego, 
ewentualnie wschodniego lub w bliskiej 

odległości (ok. 1m) od okna południowego.

W miarę prosta w uprawie
Roślina nie powinna sprawiać trudności 

przy odrobinie zaangażowania. Pamiętaj o 

jej wymaganiach, a będzie cieszyć przez 

długi, długi czas!

Potrzeby Monstera Dziurawa
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Wyszukaj koordynatora po imieniu i nazwisku lub oddziale

Lista koordynatorów

Sąd Rejonowy w Gliwicach I Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej ds. Karnych

ul. Powstańców Warszawy 23

Gliwice

44-100

Zapisz zmianyAnuluj

Zaktualizuj Sąd Rejonowy w 
Gliwicach I Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej ds. Karnych

Polska

Dodaj użytkownika

Kierownik oddziałuMarek Sierocki Zakład budowlany “Nowacki”M

WłaścicielRoman Majewski CUKiT Miejski zakład sprzątaniaR

WłaścicielMichał Zalewski
Targowisko miejskie, 
Miejski zakład oczyszczaniaM

Piotr Borowiec
Targowisko miejskie, 
Miejski zakład oczyszczania

Kierownik oddziałuP

DyrektorDawid Jakubik
Targowisko miejskie, 
Miejski zakład oczyszczaniaD

WłaścicielJacek Nowacki Zakład budowlany “Nowacki”J

Imię i nazwisko użytkownika Przypisane oddziałyRola

Koordynatorzy Ustawienia

8
Witaj, Jacek JWyszukaj oddział, koordynatora lub pracownika

80h /320h
Pozostało 240h

Powrót

8
Witaj, Jacek JWyszukaj oddział, koordynatora lub pracownika

30 31 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

PN WT ŚR CZ PT SB ND

Dodaj PracęMies. Tydz.Styczeń 2021

MKRZRZ6:00 - 14:00

MK6:00 - 14:00

MKRZRZ6:00 - 14:00

MK6:00 - 14:00

MKRZRZ+18:00 - 16:00

03 STY, PT
Targowisko miejskie
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Contact us

Lets talk.
Feel like contacting us?

Send us a message, and we will get back to you as quick  
as soon as we can.

hello@gorillas.studio

Say Hello

mailto:hello@gorillas.studio

